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4617. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o zaščiti živali (ZZZiv)

Razglašam zakon o zaščiti živali (ZZZiv), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. no-
vembra 1999.

Št. 001-22-160/99
Ljubljana, dne 26. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to

je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja;
določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se
šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na
živalih so prepovedani; določa pogoje, ki jih je treba za
zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, izvajanju dolo-
čenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in usmrtitvi
živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko
gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki na
področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; določa
nagrade in priznanja na področju zaščite živali; ureja nad-
zorstvo nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za
kršitelje določb tega zakona.

Ta zakon velja za vse živali, ki imajo razvita čutila za
sprejem zunanjih dražljajev in razvit živčni sistem, da boleče
zunanje vplive čutijo.

Ta zakon se dosledno izvaja pri vretenčarjih, pri drugih
živalih pa glede na stopnjo njihove občutljivosti v skladu z
ustaljenimi izkušnjami ter znanstvenimi spoznanji.

2. člen
Zaščita živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in

fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa
skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih,
živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavo-
dov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo
rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki
so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o
pravicah in zaščiti živali.

3. člen
Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti

živali trpljenja, bolezni ali smrti.

4. člen
Mučenje živali je:
– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno na-

klepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa traja-
joče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;

– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

5. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Skrbnik živali je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi

in odgovarja za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo in prevoz
živali ter imetnik objektov za rejo, trženje, prevoz, zakol,
nego in prireditve z živalmi. Skrbnik živali odgovarja tudi za
delo in ravnanje oskrbovalcev svojih živali ali živali, ki jih
ima v oskrbi.

2. Rejne živali so kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci
in kožuharji, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane,
volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene.

3. Poskusne živali po tem zakonu pomenijo vsakega
živega vretenčarja, razen človeka, tudi prostoživeče larvalne
oblike brez fetalnih in embrionalnih oblik.

4. Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice,
mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzre-
jajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku.

5. Prostoživeče živali so živali, ki niso nastale z umet-
nim izborom ali biotehnološkim poseganjem v dedne zasno-
ve in lahko živijo prosto v naravi neodvisno od človeka.

6. Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi
svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do
človeka.

7. Etološki normativi so dopuščeni sistemi reje, ki upo-
števajo posebne potrebe posamezne vrste živali in omogo-
čajo dobro počutje živali.

8. Motnja v obnašanju je oblika v obnašanju, ki glede
na pogostnost ali potek odstopa od obnašanja pripadnikov
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iste vrste živali v pogojih, ki jim dovoljujejo v celoti razviti vrsti
značilno obnašanje.

9. Tehnopatije so poškodbe ali bolezenske spremem-
be, ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi neustrez-
nega bivališča, opreme ali sistema reje.

10. Za trpljenje pri živalih se štejejo bolečine, strah,
poškodbe, pa tudi povzročanje pohabljenja, degeneracije,
hiranja ali obolevanja ter prekomernega in nepotrebnega
vznemirjanja, ki jih povzroči človek.

11. Poskusi na živalih so posegi na živih živali v znanstve-
no-raziskovalne ali izobraževalne namene, s katerimi se živa-
lim lahko povzroči trpljenje, trajne poškodbe ali smrt.

12. Prevoz živali je vsako nakladanje in odprava živali s
prevoznim sredstvom ter razkladanje živali. Ta izraz ne velja
za prevoz posameznih živali, ki jih spremlja spremljevalec, in
za prevoz hišnih živali, ki jih spremljajo skrbniki oziroma
spremljevalci.

13. Prevozna sredstva so cestna in železniška vozila,
plovila in zrakoplovi, ki so uporabljena za nakladanje, prevoz
in razkladanje živali, ter kletke, zabojniki in podobno za
prevoz živali s cestnimi, železniškimi, zračnimi in vodnimi
prevoznimi sredstvi.

14. Spremljevalec živali je oseba, ki spremlja prevoz
živali, in med prevozom živali nadzira, hrani in napaja ter, če
je treba, pomolze in pomaga pri porodu.

15. Zakol živali je način usmrtitve živali za prehrano
ljudi. Obredni zakol živali je zakol živali z religioznim ceremo-
nialom, ki ga opravi pooblaščena oseba verske skupnosti.

16. Omamljanje živali je kakršenkoli dovoljeni posto-
pek, ki povzroči stanje neobčutljivosti, ki traja, dokler žival ni
mrtva, in se ji na ta način prihrani trpljenje, ki se mu je
mogoče izogniti.

17. Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja živa-
li. Dopustna usmrtitev je postopek, pri katerem se uporablja
anestezija z uporabo sredstev, ki povzročijo nebolečo izgu-
bo zavesti in posledično smrt, ali z metodo, ki povzroči hitro
nezavest in posledično smrt brez trpljenja.

18. Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete
hišne živali.

19. Zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za po-
moč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali.

20. Veterinarske organizacije so organizacije, določe-
ne s predpisi o veterinarstvu.

21. Nezdružljive živali pri nastanitvi so tiste živali, ki si
lahko medsebojno povzročijo nezaželeno brejost, poškodbe
ali smrt.

6. člen
V postopku za pridobitev predpisanega dovoljenja za

opravljanje dejavnosti reje, prevoza in trgovanja z živalmi ter
dejavnosti organizacije razstav, tekmovanj in drugih priredi-
tev, kjer nastopajo živali, sodeluje tudi upravni organ, pristo-
jen za veterinarstvo, za opravljanje dejavnosti reje rejnih
živali tudi ministrstvo, pristojno za živinorejo, za rejo prosto-
živečih živali pa tudi ministrstvo, pristojno za varstvo narave,
ki preverjajo, ali so ureditev bivališča, izbrana oprema, teh-
nologija in zaposleno osebje v skladu s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega
člena se ne šteje:

– ljubiteljska reja sobnih ptic, akvarijskih rib, okrasne
perutnine in malih glodalcev;

– oskrba posameznih nemočnih ali poškodovanih živali
do usposobitve za vrnitev v njihovo naravno okolje;

– ljubiteljska reja ali posedovanje posameznih vrst hi-
šnih živali do pet živali; ne glede na to določbo je dovoljenje
potrebno za rejo primatov, zveri, drugih prostoživečih oziro-
ma nevarnih živali ter živali, ki izločajo strupe;

– če tako določa drug predpis.

Z opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega čle-
na se sme začeti šele po izdaji dovoljenja za opravljanje
dejavnosti.

II. ZAŠČITA ŽIVALI

1. Reja živali

7. člen
Skrbnik živali mora živali zagotoviti:
– bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede

na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve
in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim po-
trebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi
spoznanji;

– svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vr-
sto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udoma-
čitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje;

– dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na
njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi
izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;

– svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje,
koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prosto-
ru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prila-
goditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter
predpisanim higienskim pogojem;

– ločeno nastanitev nezdružljivih živali.
Skrbnik živali mora preprečevati napake v reji, ki pov-

zročajo tehnopatije in motnje v obnašanju.
Če je opustitev iz prvega in drugega odstavka tega

člena storjena naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena
tega zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

8. člen
Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti ta-

koj ustrezno oskrbljene.
Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bol-

nih, poškodovanih ali onemoglih živali.
Vse rejne in hišne živali morajo biti vsaj enkrat dnevno

pod rednim nadzorstvom oskrbovalcev.

9. člen
Skrbnik živali mora poskrbeti, da je tehnična oprema v

rejah vsaj enkrat dnevno pregledana in da so morebitne
okvare odpravljene v najkrajšem času. Če to ni možno, je
treba z uporabo nadomestnih metod krmljenja in napajanja
ter vzdrževanja higiene zavarovati zdravje in dobro počutje
živali.

Če se uporablja umetno prezračevanje bivališča živali,
mora biti zagotovljen rezervni sistem, ki zadošča za ohrani-
tev zdravja in dobrega počutja živali do odprave napake na
osnovnem sistemu, in alarmi sistem, ki opozarja skrbnika na
okvaro v prezračevalnem sistemu. Alarmni sistem mora biti
redno vzdrževan in preizkušan na predpisan način.

10. člen
Prepovedano je prodajati ali podarjati hišne živali ose-

bam, mlajšim od 16 let, brez privolitve njihovih staršev ali
skrbnikov.

11. člen
Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kon-

tracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo
nezaželenih živali.

Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziro-
ma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
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12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizič-

no varstvo nevarnih živali.
Veterinarska organizacija mora voditi register psov, ki

so povzročili resne poškodbe človeku oziroma živali in so
pogosto kazali napadalno vedenje (v nadaljnjem besedilu:
nevaren pes).

Vzreja, vzgoja, šolanje in vodenje nevarnih psov mora
biti v skladu s predpisanimi pogoji.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam,
ki nimajo ustreznega kinološkega znanja, in osebam, ki so
mlajše od 16 let.

13. člen
Psom – vodičem slepih in psom – pomočnikom invali-

dov ni treba imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih
javnega prevoza.

14. člen
Skrbniki živali lahko oddajo živali v hotel, kjer se te živali

nastanijo in oskrbujejo na stroške skrbnika živali.
Imetnik hotela za živali je lahko vsaka pravna ali fizična

oseba, če za to izpolnjuje predpisane pogoje.
Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delova-

nja hotela ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo
v upravnem postopku.

Imetnik hotela prevzema obveznosti skrbnika za čas
nastanitve in oskrbe živali iz prvega odstavka tega člena.

15. člen
Prepovedana ravnanja so:
– zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje de-

lov telesa živali, obešanje, če ne gre za strokovne posege,
udarjanje, potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje,
suvanje ali namerno povoženje živali ter spolna zloraba
živali;

– izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupe-
nim sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v
nasprotju z določbami tega zakona;

– prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene ali v
znanstveno-raziskovalne namene, puljenje perja živi perjadi,
trganje rib s trnkov in druga podobna dejanja v nasprotju z
določbami tega zakona;

– streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strel-
ne naprave, razen če gre za uplen v skladu s predpisi o
lovstvu ali za omamo ali anastezijo nevarnih in drugih živali,
povezanih z varstvom in zaščito ljudi in živali;

– obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi
sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, na-
stavljanje pasti, razen tistih, ki živali usmrtijo v trenutku in so
namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih glodalcev,
zank in limanic razen uporabe lovilnih naprav, ki živali ne
poškodujejo;

– organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe,
spodbujanje ter šolanje živali za borbo z drugo živaljo;

– uporaba živih živali za hrano, vabo, lovno preizkušnjo
ali jamarjenje; izjemoma je dopustna uporaba živih živali za
hrano, če so pogoji približani pogojem v naravi;

– preobremenjevanje živali, uporaba plemensko ne-
zrelih živalih (premladih ali spolno nezrelih živali), onemogo-
čanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, poško-
dovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkorišča-
nje, preobremenjevanje s tekom ob prometnem sredstvu ter
vzpodbujanje živali s poživili (doping);

– vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki
živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu
zdravju;

– preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih
živali in preganjanje s pogonom, strašenjem ali z nepotreb-
nim pregonom iz njihovih zavetišč ali gnezdišč; to ne velja za
lovski pogon, brakado ali pritisk, če se izvede v skladu s
predpisi o lovstvu, ter za izvajanje veterinarskih ukrepov;

– lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče samice
v času poleganja in dojenja mladičev ter neupravičena opu-
stitev zasledovanja obstreljene divjadi;

– namerna trajna ali začasna zapustitev živali;
– krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča, trpljenje,

poškodbe ali smrt;
– izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s

pomočjo človeka, v naravo, če ni pripravljena za preživetje v
naravnem okolju;

– lov divjadi z namenom gojenja v nasprotju s predpisi
o lovstvu in ribištvu;

– zadrževanje prostoživečih živali v neregistriranih ži-
valskih vrtovih;

– reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci
dedne napake, ki povzročajo trpljenje živali; ta prepoved ne
velja za rejo mutantov poskusnih živali, ki so potrebni za
izvedbo določenih poskusov na živalih, če je takšna reja
registrirana, ima odgovornega vodjo poskusa, je pod nadzo-
rom in ima dovoljenje upravnega organa, pristojnega za
veterinarstvo, v skladu s tem zakonom.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjena
naklepno in zaradi tega nastanejo posledice iz 4. člena tega
zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

2. Prevoz živali

16. člen
Živali se morajo natovarjati, prevažati, pretovarjati in

raztovarjati tako, da se pred, med in po prevozu preprečuje
trpljenje in pogin živali.

Postaje, pristanišča, javna letališča in mejni prehodi
morajo izpolnjevati predpisane pogoje za nakladanje, razkla-
danje in prekladanje pošiljk živali.

Nakladanje, prekladanje in razkladanje ter prevoz živa-
li, postopek z živalmi v notranjem prometu, pri uvozu, izvozu
in tranzitu živali, pred, med in po prevozu, morajo potekati
po predpisanih pogojih.

Prevozno sredstvo, s katerim se prevažajo živali, mora
biti označeno s predpisanim znakom, ki kaže, da so prisot-
ne žive živali. Kletke, zabojniki ipd., v katerih se prevažajo
živali, morajo biti označeni z znakom, ki kaže, da so prisotne
žive živali, in znakom, ki kaže na položaj živali. Na prevoz-
nem sredstvu za prevoz zveri, nevarnih in prostoživečih živali
mora biti opozorilo, da so v njem nahajajo takšne živali.

Mednarodni prevoz živali, namenjenih za zakol, je pre-
povedan, če ni zagotovljeno predpisano napajanje in krmlje-
nje živali med prevozom.

17. člen
Prepovedan je neustrezen prevoz živali, in sicer:
– prevoz živali, ki niso sposobne za prevoz (živali v

predpisanem obdobju pred ali po porodu, bolne ali poško-
dovane živali ter novorojene živali, pri katerih popkovina ni
povsem zaceljena); ta določba ne velja za bolne ali poško-
dovane živali in za živali, ki se prevažajo z namenom zdravlje-
nja, če je prevoz odobril pristojni veterinarski delavec, ali
zaradi znanstvenih raziskav, če je prevoz odobril pristojni
veterinarski delavec ali strokovnjak za zaščito živali iz prvega
odstavka 23. člena tega zakona;

– prevoz živali v nepokritih kamionih, v nepokritem delu
plovila ali zrakoplova, če živali niso zavarovane pred vremen-
skimi nevšečnostmi in razlikami v klimatskih pogojih;
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– prevoz živali poleti oziroma v toplih mesecih, v zaprtih
prevoznih sredstvih, zabojnikih, kletkah ipd., če v času pre-
voza ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje;

– prevoz živali, ki so občutljive na temperaturne spre-
membe, če med prevozom ni zagotovljena ustrezna tempe-
ratura;

– prevoz živali, ki so naložene tako, da ni zagotovljena
minimalna predpisana površina, višina in možnost napajanja
in krmljenja živali, če se prevažajo na večje razdalje;

– če je namestitev živali v prevoznem sredstvu taka, da
so možne poškodbe ali izpadanje živali iz prevoznega sred-
stva;

– če živali v predpisanih primerih ne spremlja spremlje-
valec;

– če med prevozom nista zagotovljena ustrezno napa-
janje in hranjenje v intervalih na predpisan način ali, če nista
zagotovljeni prva pomoč in veterinarska oskrba bolnih in
poškodovanih živali;

– prevoz vodnih živali, če ni zagotovljena zadostna koli-
čina vode z ustrezno temperaturo in kisikom;

– prevoz panjev s čebeljimi družinami, če ni zagotovlje-
no ustrezno zračenje;

– če se skupno z živalmi prevaža blago, ki je škodljivo
za zdravje živali;

– pošiljanje živali po poštnem povzetju; ta določba ne
velja za čebele.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjena
naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se
šteje, da gre za mučenje živali.

3. Bolne in poškodovane živali ter izvajanje posegov
na živalih

18. člen
Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko

pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko
pomoč pri porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego
bolnih, poškodovanih in onemoglih živali.

19. člen
Pri bolečih posegih na vretenčarjih je obvezna aneste-

zija. V primerih ko z lokalno anestezijo živali ni mogoče
zanesljivo preprečiti bolečine, je obvezna splošna anestezija
živali.

Anestezija ni potrebna, če je tako predpisano ali če po
veterinarski presoji v posameznih primerih ni izvedljiva ali
potrebna. Praviloma anestezija živali ni potrebna, če ni po-
trebna pri podobnih posegih na človeku.

Izvajanje bolečih posegov na živalih brez anestezije v
nasprotju s tem zakonom, ki je storjeno naklepno, se šteje
za mučenje živali.

20. člen
Prepovedano je in se šteje za mučenje živali popolno

ali delno amputiranje telesnih delov in popolni ali delni od-
vzem ali uničenje organov ali tkiv vretenčarjev, ki je storjeno
naklepno, razen če je:

– poseg po veterinarski presoji potreben za ugotavlja-
nje bolezni in za rešitev ali ozdravljenje živali;

– poseg v znanstveno-raziskovalne namene v skladu s
predpisi;

– sterilizacija oziroma kastracija potrebna za zmanjša-
nje razmnoževanja živali;

– popoln ali delni odvzem organov ali tkiv potreben za
transplantacijo, za vzgajanje celičnih ali tkivnih kultur ali pre-
gled izoliranih organov, tkiv ali celic;

– poseg pri rejni živali potreben, da se v reji preprečijo
večje poškodbe ali obolenja.

Prepovedani so naslednji posegi:
– odstranjevanje krempljev mačkam, odstranjevanje

glasilk živalim in boleče podkovanje kopitarjev;
– krajšanje kljunov perutnini, razen če so opravljeni z

namenom, da se preprečijo večje poškodbe in obolenja v
rejah;

– amputacije ali kastracije z elastičnim obročkom;
– krajšanje uhljev živalim, razen v primeru, če je poseg

v korist živali;
– krajšanje repov psom, razen mladičem pasemskih

psov, ki niso starejši od 5 dni, pri katerih se rep krajša v
skladu s pasemskimi in kinološkimi standardi, ter psom, če
je poseg v korist živali; navedene posege lahko opravi le
veterinar.

4. Poskusi na živalih

21. člen
Poskuse na živalih smejo izvajati le organizacije, ki so

registrirane za izvajanje poskusov na živalih in imajo dovolje-
nje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo.

Poskuse na vretenčarjih se sme izvajati samo, če se
pričakuje, da bo trpljenje živali etično sprejemljivo v primer-
javi s pričakovanim dosežkom. Poskusi na vretenčarjih se
smejo izvajati dalj časa samo, če se pričakuje, da bodo
rezultati izjemnega pomena za človeka ali živali ali za rešitev
znanstvenih problemov.

Dovoljenje za poskuse se izda samo, če je poskus
nujno potreben, in če:

– je poskus nujen v medicinske, veterinarsko-medicin-
ske ali nasploh v znanstveno-raziskovalne namene in se
pričakuje, da bodo rezultati prinesli pomembna nova spoz-
nanja, oziroma je trpljenje živali etično sprejemljivo v primer-
javi s pričakovanim dosežkom;

– gre za temeljne raziskave;
– se ciljev poskusov ne da doseči z drugimi metodami

in postopki;
– se poskus izvede z najmanjšim možnim številom živa-

li z najnižjo nevrofiziološko občutljivostjo in metodo, ki pov-
zroča najmanj trpljenja, bolečin in trajnih poškodb;

– se žival pred pričetkom poskusa anestezira, razen če
je bolečina, ki bo povzročena s poskusom, manjša od bole-
čine, povzročene z anestezijo, ali če bi bila anestezija v
nasprotju z namenom poskusa;

– se bo žival po končanem poskusu ustrezno zdravila
ali usmrtila, če trpljenja ni mogoče preprečiti;

– osebje za vodenje in izvajanje poskusa ter za nego in
oskrbo živali, prostori za bivanje oziroma gojitev in oskrbova-
nje živali ter naprave in priprave izpolnjujejo predpisane po-
goje;

– so živali, za katere je tako predpisano, iz organizirane
in registrirane reje za rejo poskusnih živali; upravni organ,
pristojen za veterinarstvo, lahko v izjemnih primerih, ko je
poskus nujen za ohranitev živalske vrste, žival pa edina
primerna za poskus ali je ni mogoče vzrediti, izda dovoljenje
za poskuse tudi, če žival ne prihaja iz organizirane in registri-
rane reje.

Dovoljenje se ne sme izdati za poskuse za etično ne-
sprejemljive cilje, kot je preizkušanje bojnih sredstev, koz-
metičnih preparatov, tobačnih ali alkoholnih izdelkov, ali za
poskuse, pri katerih se uporabljajo sredstva za hromljenje
mišic in se izvajajo brez anestezije.

Dovoljenje se izda za konkreten poskus ali serijo po-
skusov in za konkretnega vodjo ter izvajalca ali izvajalce in za
določen čas. Dovoljenje se ne izda oziroma se odvzame, če
se ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani pogoji.
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Dovoljenje za poskuse ni potrebno:
– če je poskus predpisan s pravnim aktom;
– če je poskus odredilo sodišče ali pristojni inšpektor

na podlagi pravnega akta;
– pri izvajanju vakcinacij in diagnostičnih preiskav, od-

vzemu krvi ali drugega materiala zaradi odkrivanja poškodb
in bolezni.

Minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem bese-
dilu: minister), skupaj z ministrom, pristojnim za znanost in
tehnologijo, ministrom, pristojnim za šolstvo in šport in z
ministrom, pristojnim za okolje in prostor, ustanovi etično
komisijo, ki upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo,
na njegovo zahtevo daje mnenje pri izdaji dovoljenja za
določen poskus na živali.

Izvajanje poskusov na živalih v nasprotju s tem zako-
nom, ki je storjeno naklepno, se šteje za mučenje živali.

22. člen
V izobraževalne namene so posegi, ki povzročajo živa-

lim trpljenje in poškodbe, ter posegi, ki povzročajo smrt
živalim, prepovedani.

Izjemoma lahko upravni organ, pristojen za veteri-
narstvo, dovoli take posege, če se izvajajo v visokošolskih
ali znanstveno-raziskovalnih institucijah in so nujni za redno
izobraževanje zdravnikov, veterinarjev, biologov, farmacev-
tov in zootehnikov, če njihovega cilja ni mogoče doseči s
pomočjo drugih učnih pripomočkov (film, slika, modeli, pre-
parati ipd). Dovoljenje se izda v upravnem postopku.

23. člen
Organizacija, v kateri se izvajajo poskusi na vretenčar-

jih, mora imenovati strokovnjaka za zaščito živali, ki ima
ustrezno znanje in je odgovoren za izvedbo poskusov v
skladu s predpisi, ter pripravi obrazložitev za odobritev po-
skusa ali serije poskusov.

Organizacija iz prejšnjega odstavka mora v vlogi za
odobritev poskusa ali serije poskusov navesti osebo iz prejš-
njega odstavka, njeno strokovno usposobljenost, položaj in
pooblastila, ki jih ima za zaščito živali na podlagi notranjih
aktov organizacije, ter priložiti obrazložitev iz prejšnjega od-
stavka tega člena.

24. člen
Postopek za izdajo dovoljenja za poskuse na živalih,

higiensko-tehnični, organizacijski in kadrovski pogoji, nega
in oskrba ter veterinarska oskrba teh živali, evidenca in
poročanje o poskusih na živalih, o posegih in terapiji v
izobraževalne namene morajo biti v skladu s predpisanimi
pogoji.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, vodi na pod-
lagi prejetih vlog za dovoljenja in letnih poročil izvajalcev
poskusov statistično evidenco. Sklepni statistični podatki o
številu in vrstah uporabljenih živali ter vrsti poskusov na njih
so javni. Dokumentacija o poskusih se mora hraniti najmanj
pet let.

5. Zakol živali

25. člen
Pred zakolom se morajo toplokrvne živali na strokoven

in predpisan način omamiti.
Prepovedana so naslednja ravnanja:
– zakol brez strokovnega in predpisanega omamljanja

živali pred zakolom;
– zakol živali po omamljenju, ki ni izveden na strokoven

način;
– izkrvavitev živali, ki ni izvedena takoj po omamljanju

živali;

– začetek nadaljnje obdelave zaklanih živali, preden je
žival popolnoma izkrvavela.

Če ravnanje iz drugega odstavka tega člena naklepno
izvrši oseba, ki je registrirana za dejavnost klanja živali, se
šteje, da gre za mučenje živali.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za klanje perutnine in kuncev na domu pri rejcu, za
lastno uporabo.

Izjemoma se lahko žival zakolje brez omamljanja:
– če gre za zakol v sili ali obstaja druga nevarnosti

pogina živali ali za zakol iz drugih zdravstvenih razlogov;
– če upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izjemo-

ma dovoli obredni zakol.
Zelo poškodovane ali neozdravljivo bolne živali morajo

biti zaklane ali usmrčene takoj na kraju samem. Za take živali
lahko veterinar izjemoma dovoli prevoz do klavnice, če ugo-
tovi, da prevoz ne bo povzročil nadaljnjega trpljenja živali.
Vse poškodovane ali bolne živali, ki so bile prepeljane v
klavnico, morajo biti takoj po veterinarskem pregledu zakla-
ne ali usmrčene.

V klavnici morata biti zagotovljena zaščita živali, name-
njenih za zakol, in preprečevanje vsakega razburjenja in
trpljenja živali, ki se jim je mogoče izogniti.

Doprema živali v klavnico in njihov počitek do zakola,
oskrba živali do zakola, gonjenje živali od mesta razkladanja
do hleva oziroma prostora za klanje živali, omamljanje in
zakol živali morajo biti v skladu s predpisanimi pogoji.

Pri vseh izjemah od omamljenja pred zakolom iz tega
člena je treba poskrbeti, da bo živalim pred zakolom prihra-
njeno vse trpljenje, ki se mu je mogoče izogniti.

6. Usmrtitev živali

26. člen
Usmrtitev živali je dovoljena, če je:
– takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav

in preprečevanja ter zatiranja določenih kužnih bolezni;
– iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bol-

ne ali poškodovane živali;
– žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo

bolna ali ima poškodbe večje stopnje in ji bolezen oziroma
poškodba povzroča trpljenje;

– to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnotežja;
– žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno

škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti;
– rejena za proizvodnjo kož ali krzna;
– žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnov-

ne življenjske funkcije;
– to potrebno za znanstveno-raziskovalno delo na izoli-

ranih tkivih in organih ter na primarnih tkivnih kulturah v
znanstveno-raziskovalnih institucijah;

– to v skladu z izdanim dovoljenjem iz 21. člena tega
zakona za opravljanje poskusov na živalih oziroma za izva-
janje posegov v izobraževalne namene iz 22. člena tega
zakona;

– to potrebno za potrebe naravoslovnih muzejev;
– to nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov ali

veterinarsko-sanitarnih ukrepov iz 32. člena tega zakona.
Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve

živali, ki žival usmrtijo v trenutku oziroma z ustrezno pred-
hodno omamo ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča
le neizogibne bolečine.

Lov divjadi se mora opraviti v skladu s predpisi o lovstvu.
Deratizacijo lahko izvajajo le za to registrirane in uspo-

sobljene organizacije s sredstvi, ki žival usmrtijo s čim manj-
šo bolečino in s čim krajšim trpljenjem, ali s sredstvi za
sterilizacijo teh vrst živali.
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Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s
tem členom, se šteje za mučenje živali.

III. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

27. člen
Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in na-

mestitev v zavetišču.
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pome-

na, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na
vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno me-
sto v zavetišču.

Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična
ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delova-
nja zavetišča ugotavlja upravni organ, pristojen za veteri-
narstvo, v upravnem postopku.

28. člen
Imetnik zavetišča opravlja naslednje naloge:
– sprejema prijave o zapuščenih živalih;
– zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim

živalim;
– zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo za-

puščenih živali v zavetišču;
– skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo

ali oddajo živali novim skrbnikom;
– skrbi za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat

letno posreduje lokalni skupnosti.
Imetnik zavetišča se šteje za skrbnika zapuščenih živa-

li, dokler so te v zavetišču.
Imetnik zavetišča pri opravljanju svojih nalog sodeluje s

pristojno veterinarsko službo in organizacijami za zaščito
živali.

29. člen
Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o

tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko or-
ganizacijo.

30. člen
Skrbnik najdene hišne živali ima pravico zahtevati vrni-

tev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila
nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda
tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da
bo za žival ustrezno skrbel.

31. člen
Vse stroške v zvezi z zapuščeno hišno živaljo plača

skrbnik živali. Če skrbnik ni znan ali če gre za oddano hišno
žival, krije stroške imetnik zavetišča.

Če se žival odda, lahko imetnik zavetišča zaračuna
novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskr-
be živali.

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30
dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.

32. člen
Zapuščenim bolnim in poškodovanim živalim mora ve-

terinar nuditi potrebno nujno veterinarsko pomoč.
Neozdravljivo bolnim ali poškodovanim, težko prizade-

tim in poginjajočim zapuščenim živalim mora veterinar zago-
toviti takojšnjo usmrtitev.

33. člen
Imetnik zavetišča pridobi sredstva za vzpostavitev zave-

tišča iz naslednjih virov:
– proračuna lokalne samoupravne skupnosti;
– proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in

opremo, vendar največ do višine 50% njihove dejanske
vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše
minister;

– drugih virov (darila, donacije ipd.).
Imetnik zavetišča pridobiva sredstva za delovanje zave-

tišča iz naslednjih virov:
– iz proračuna lokalne samoupravne skupnosti;
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo,

ki deluje v javnem interesu;
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– iz drugih virov.

IV. DRUŠTVA NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI,
KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU

34. člen
Strokovna in ljubiteljska društva na področju zaščite

živali opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v kate-
rem namen ustanovitve in samo delovanje društva presega
uresničevanje interesov članov društva.

Društvo deluje v javnem interesu:
1. če aktivno deluje na področju zaščite živali;
2. če organizira izobraževanje o zaščiti živali;
3. če je izkazana pretežna poraba sredstev društva za

namene javnega interesa in
4. če opravlja to dejavnost najmanj 2 leti.

35. člen
Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem be-

sedilu: ministrstvo) podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega člena, status društva, ki deluje v javnem interesu,
z odločbo.

Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko ministrstvo
iz proračuna Republike Slovenije oziroma lokalna samou-
pravna skupnost iz svojega proračuna, na podlagi pogodbe
dodeli sredstva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem
interesu.

Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, vsakih pet let.

Društvu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, se
ukine status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo
ministra.

36. člen
Odločba o pridobitvi in ukinitvi statusa društva, ki delu-

je v javnem interesu, se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila
status društva, ki deluje v javnem interesu.

V. NAGRADE IN PRIZNANJA

37. člen
Nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju

zaščite živali (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja) se
podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k
razvoju stroke na področju zaščite živali in k sami zaščiti
živali.

Nagrado oziroma priznanje lahko prejme posameznik,
skupina, društvo, ustanova, zavod ali druga organizacija.
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VI. STROKOVNI SVET ZA ZAŠČITO ŽIVALI

38. člen
Pri ministrstvu se ustanovi strokovni svet za zaščito

živali, sestavljen iz priznanih strokovnjakov veterinarske, me-
dicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter
predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju zaščite
živali pred mučenjem. Število članov ter sestavo strokovne-
ga sveta določi minister.

Strokovni svet za zaščito živali:
– spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga

ukrepe;
– predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse;
– daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zašči-

ti živali in druga mnenja in predloge;
– daje mnenja in predloge v drugih zadevah, za katere

ga zaprosijo državni organi.

VII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

39. člen
Minister izda natančnejše predpise za izvajanje tega

zakona, s katerimi določi:
– način zakola hladnokrvnih živali;
– način omamljanja, zakola ali usmrtitve živali;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za za-

puščene živali in hoteli za živali, ter veterinarsko-sanitarni
red v njih;

– vrste nagrad in priznanj ter postopek za predlaganje
kandidatov in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj;

– podrobnejša merila in postopek za pridobitev in pre-
nehanja statusa društev, ki na področju zaščite živali deluje-
jo v javnem interesu, ter podrobnejšo vsebino in način vode-
nja evidence o teh društvih;

– o strokovnem svetu za zaščito živali, številu njegovih
članov, sestavi in delu.

40. člen
Minister izda v soglasju z ministri, pristojnimi za posa-

mezna področja, natančnejše predpise za izvajanje tega
zakona, s katerimi določi:

– pogoje za bivanje in rejo rejnih in hišnih živali, živali v
živalskih vrtovih in prodajalnah, na razstavah in tekmovanjih;
tehnične, tehnološke, ter veterinarsko-sanitarne pogoje za
oskrbo, nego in nadzor nad živalmi ter natančnejše pogoje
za izdajo dovoljenja za rejo živali ter vsebino in način vodenja
evidenc;

– pogoje in način prevoza živali;
– pogoje za rejo, šolanje in ravnanje z nevarnimi psi;
– ukrepe za preprečevanje poškodb in bolečin prosto-

živečih živali, do katerih lahko pride pri opravljanju kmetij-
skih in gozdarskih opravil.

41. člen
Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za zna-

nost in tehnologijo, in ministrom, pristojnim za okolje in
prostor, predpis o natančnejših pogojih za izdajo dovoljenj
za opravljanje poskusov na živalih, postopku, dokumentaci-
ji, evidenci, poročilih in o etični komisiji, ter o obveznostih
strokovne osebe za zaščito živali, kadrovskih in drugih po-
gojih za izvajanje poskusov ter postopku z živalmi po konča-
nem poskusu.

Minister določi v soglasju z ministrom, pristojnim za
notranje zadeve, in ministrom, pristojnim za obrambo, na-
tančnejše pogoje za šolanje in izvajanje nalog službenih
živali.

VIII. NADZORSTVO

42. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi

podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo veterinar-
ski, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pri-
stojni za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojni
inšpektor), vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Policisti nadzirajo izvajanje določb drugega odstavka
11. člena in prvega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena,
prve, druge, četrte, pete, šeste, devete in petnajste alinee
15. člena tega zakona ter na njihovi podlagi izdanih podza-
konskih predpisov, v primeru, da pri operativnem delu na
terenu neposredno zaznajo kršitev navedenih določb ali so
pri izvajanju nalog na terenu obveščeni o takšni kršitvi.

O sumu prekrškov iz prvega in drugega odstavka
45. člena tega zakona policisti nemudoma obvestijo pri-
stojnega inšpektorja iz prvega odstavka tega člena.

Društva, ki delujejo na področju zaščite živali, sporoča-
jo pristojnemu inšpektorju kršitve določb tega zakona, ki jih
ugotovijo pri opravljanju svojih nalog, ter opozarjajo na ne-
pravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali.

43. člen
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima pristojni inšpektor,

poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še te
pravice in dolžnosti:

– ugotoviti identiteto skrbnika živali v primeru suma
kršitve določb tega zakona ter kršitev po potrebi tudi foto-
grafirati oziroma posneti, in pravico brez predhodnega obve-
stila ter brez dovoljenja pravne in fizične osebe vstopiti v
poslovne ali proizvodne prostore, ter vozila, kjer se nahajajo
živali ali obstaja sum, da se nahajajo. Če mora inšpektor pri
opravljanju nadzorstva pregledati stanovanjske prostore, pa
pravna ali fizična oseba temu nasprotuje ali ni dosegljiva, si
mora za pregled teh prostorov pridobiti odredbo pristojnega
sodišča;

– opravljati redne preglede vseh objektov, kjer se redi
ali se opravlja promet z živalmi, prireditve, razstave in trgovi-
ne z živalmi ter zavetišč in hotelov za živali;

– začasno ali trajno odvzeti žival, če je to potrebno za
zaščito živali v primeru kršitve določb tega zakona. Za zača-
sno odvzete rejne živali inšpektor odredi oskrbo na domu
skrbnika, če pa to ni možno, se živali prodajo. Trajno odvze-
te rejne živali se prodajo. Iz kupnine za prodane živali se
pokrijejo stroški postopka, razlika pa se izplača skrbniku.
Odvzete hišne živali se do pravnomočne odločbe upravnega
organa oziroma sodbe sodišča na stroške skrbnika napotijo
v zavetišče. Če je žival bolna ali poškodovana, se na stroške
skrbnika živali zagotovi tudi takojšnja veterinarska oskrba
živali;

– odrediti odpravo nepravilnosti pri izvajanju osnovnih
obveznosti skrbnika živali;

– odrediti usmrtitev ali zakol živali na stroške skrbnika,
če gre po mnenju veterinarja za neodpravljive bolečine ali
poškodbe;

– prepovedati rejo določene vrste živali in uporabo pro-
izvodnih ali poslovnih prostorov, če ugotovi, da je skrbnik
ponovno kršil obveznosti iz tega zakona in s tem povzročal
živali bolečine in trpljenje;

– prepovedati natovarjanje in prevoz živali, če niso iz-
polnjeni predpisani pogoji;

– prepovedati izvajanje posegov, ki niso dovoljeni ozi-
roma se izvajajo v nasprotju z določbami tega zakona;

– odrediti ustavitev poskusov oziroma prepovedati iz-
vajanje poskusov na živalih, ki se izvajajo v nasprotju z do-
ločbami tega zakona ali če pomanjkljivosti niso odpravljene
v določenem roku;
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– prepovedati zakol živali, če ni zagotovljeno predpisa-
no omamljanje in zakol živali;

– prepovedati opravljanje dejavnosti imetniku zavetišča,
če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.

44. člen
Policisti ter pooblaščene osebe carinske službe v pri-

meru prevoza in pošiljk živali brez ustreznih dokumentov ali v
nasprotju z določbami 12. člena tega zakona ali v primeru
mučenja živali, zadržijo živali oziroma pošiljko, osebe in pre-
vozno sredstvo ter o tem takoj obvestijo pristojnega inšpek-
torja.

Zadržanje oziroma omejitev gibanja iz prejšnjega od-
stavka lahko traja največ dve uri.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju

samem, se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če živali ne zagotovi bivališča, hrane, vode in oskr-

be na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost,
stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren nje-
nim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljeni-
mi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji (prva alinea prvega
odstavka 7. člena tega zakona);

2. če živali ne zagotovi svobode gibanja, primerno živa-
li glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja,
prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trplje-
nje (druga alinea prvega odstavka 7. člena tega zakona);

3. če ne zagotovi dovolj prostora privezani ali zaprti
živali, glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu
z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji (tretja ali-
nea prvega odstavka 7. člena tega zakona);

4. če živali ne zagotovi svetlobe, toplote, vlažnosti, kro-
ženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene in inten-
zivnosti hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustrezajo njeni vrsti
in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in
etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem
(četrta alinea prvega odstavka 7. člena tega zakona);

5. če ne zagotovi ločene nastanitve nezdružljivih živali
(peta alinea prvega odstavka 7. člena tega zakona);

6. če ne preprečuje napak v reji, ki povzročajo tehno-
patije in motnje v obnašanju živali (drugi odstavek 7. člena
tega zakona);

7. če ne zagotovi ustreznega ločenega prostora za
namestitev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali (drugi
odstavek 8. člena tega zakona);

8. če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali (prvi
odstavek 12. člena tega zakona);

9. če prevozno sredstvo oziroma kletke, zabojniki ipd.,
v katerih se prevažajo živali, niso označene z znakom, ki
kaže, da so prisotne žive živali, in znakom, ki kaže na položaj
živali ali če na prevoznem sredstvu za prevoz zveri, nevarnih
ali prostoživečih živali ni opozorila, da se v njem nahajajo
takšne živali (četrti odstavek 16. člena tega zakona);

10. če usmrti žival v nasprotju s 26. členom tega
zakona.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju samem, se za prekršek kaznuje posameznik:

1. če takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih in onemo-
glih živali (prvi odstavek 8. člena tega zakona);

2. če natovarja, prevaža, pretovarja in raztovarja živali
tako, da se pred, med in po prevozu ne prepreči trpljenja ali
pogina živali (prvi odstavek 16. člena tega zakona);

3. če niso izpolnjeni predpisani pogoji pri nakladanju,
prekladanju in razkladanju ter prevozu živali, pri postopku z
živalmi v notranjem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu
živali, pred, med in po prevozu (tretji odstavek 16. člena
tega zakona);

4. če ni zagotovljeno predpisano napajanje in krmlje-
nje živali med prevozom (peti odstavek 16. člena tega
zakona)

5. če neustrezno prevaža živali (17. člen tega zakona);
6. če ne zahteva pravočasno veterinarske pomoči in

oskrbe bolnih ali poškodovanih živali, veterinarske pomoči
pri porodih, kadar je potrebna, ali ne zagotovi ustrezne nege
bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (18. člen tega
zakona);

7. če zakolje žival v nasprotju s prvim, drugim in petim
odstavkom 25. člena tega zakona;

8. če zelo poškodovane ali neozdravljivo bolne živali
ne zakolje ali usmrti takoj na kraju samem oziroma takoj po
veterinarskem pregledu (šesti odstavek 25. člena tega za-
kona).

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik:

1. če redi živali, jih prevaža, z njimi trguje ali organizira
razstave, tekmovanja in druge prireditve, kjer nastopajo živa-
li, v nasprotju s 6. členom tega zakona;

2. če ne nadzira rejnih in hišnih živali vsaj enkrat dnev-
no (tretji odstavek 8. člena tega zakona);

3. če ne poskrbi oziroma ne pregleduje vsaj enkrat
dnevno tehnične opreme v rejah ali če ne poskrbi, da so
morebitne okvare odpravljene v najkrajšem času oziroma,
da so vzpostavljene nadomestne metode krmljenja in napa-
janja ter vzdrževanja higiene (prvi odstavek 9. člena tega
zakona);

4. če pri uporabi umetnega prezračevanja bivališča ži-
vali ne zagotovi predpisanega rezervnega sistema prezrače-
vanja in alarmnega sistema (drugi odstavek 9. člena tega
zakona);

5. če proda ali podari hišno žival osebam, mlajšim od
16 let, brez privolitve njihovih staršev ali skrbnikov (10. člen
tega zakona);

6. če ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma
drugih ukrepov in je zato žival nevarna okolici (drugi odsta-
vek 11. člena tega zakona);

7. če ne zagotovi vzreje, vzgoje, šolanja in vodenja
nevarnih psov v skladu s predpisanimi pogoji (tretji odstavek
12. člena tega zakona);

8. če nevarnega psa zaupa v vodenje osebam, ki nima-
jo ustreznega kinološkega znanja, ali osebam, ki so mlajše
od 16 let (četrti odstavek 12. člena tega zakona);

9. če opravlja dejavnost hotela za živali, ne da bi za to
izpolnjeval predpisane pogoje (drugi odstavek 14. člena
tega zakona);

10. če stori katero od ravnanj iz 15. člena tega za-
kona;

11. če v nasprotju s predpisi stori katero od ravnanj iz
20. člena tega zakona;

12. če opravlja poskuse na živalih v nasprotju z
21. členom tega zakona;

13. če opravlja posege na živalih v nasprotju z
22. členom tega zakona;

14. če opravlja dejavnost zavetišča, ne da bi za to
izpolnjeval predpisane pogoje (tretji odstavek 27. člena tega
zakona);

15. če ovira pristojnega inšpektorja pri izvajanju po-
stopkov iz prve alinee 43. člena tega zakona.
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46. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 10,000.000 tolar-

jev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če stori katero od
dejanj iz 45. člena tega zakona ali,

1. če veterinarska organizacija ne vodi registra nevar-
nih psov (drugi odstavek 12. člena tega zakona);

2. če opravlja boleče posege na vretenčarjih brez
ustrezne anestezije (prvi odstavek 19. člena tega zakona);

3. če opravlja poskuse na vretenčarjih v nasprotju s
23. členom tega zakona;

4. če v klavnici nista zagotovljena zaščita živali, name-
njenih za zakol, in preprečevanje vsakega razburjenja in
trpljenja živali, ki se jim je mogoče izogniti (sedmi odstavek
25. člena tega zakona);

5. če doprema živali v klavnico in njihov počitek do
zakola, oskrba živali do zakola, gonjenje živali od mesta
razkladanja do hleva oziroma prostora za klanje živali, omam-
ljanje in zakol živali niso v skladu s predpisanimi pogoji (osmi
odstavek 25. člena tega zakona).

Z denarno kaznijo od 25.000 do 500.000 tolarjev se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi od-
govorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 150.000 do 5,000.000 tolarjev
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posa-
meznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Minister izda izvršilne predpise iz 39., 40. in 41. člena

tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

48. člen
Sredstva iz druge alinee prvega odstavka 33. člena

tega zakona lahko imetnik zavetišča uveljavlja v 5 letih od
uveljavitve tega zakona.

49. člen
Obstoječi objekti in oprema za rejo živali morajo izpol-

niti pogoje, predpisane s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, najpozneje v desetih letih od uveljavitve
tega zakona.

50. člen
Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se še

uporabljata:
– pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem

pri izvajanju zdravstvenega varstva živali (Uradni list SRS, št.
40/85);

– navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskus na
živalih v znanstveno-raziskovalne namene (Uradni list SRS,
št. 40/85 in 22/87).

51. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS,

št. 37/85);
– drugi odstavek 158. člena zakona o veterinarstvu

(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96);
– 6. in 7. točka 11. člena zakona o prekrških zoper

javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86);
– drugi stavek 11. člena zakona o postopku z najdeni-

mi stvarmi (Uradni list SRS, št. 31/76);

– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva,
lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list RS, št.
52/98, 60/98) v delu, ki se nanaša na društva s področja
zaščite živali, kolikor je v nasprotju s tem zakonom.

52. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 510-05/91-1/20
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4618. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o zdravniški službi (ZZdrS)

Razglašam zakon o zdravniški službi (ZZdrS), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. novem-
bra 1999.

Št. 001-22-161/99
Ljubljana, dne 26. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Zdravnik in zdravniška služba

1. člen
Zdravnica in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdrav-

nik (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljajo zdravstveno
dejavnost kot zdravniško službo v skladu z zakonom o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 –
popravek, 37/95, 8/96 in 90/99) in tem zakonom.

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja
zdravstvene dejavnosti.

2. člen
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih pravic, svo-

boščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristran-
skost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled
zdravniškega poklica.
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3. člen
Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neod-

visen. Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v
danih okoliščinah najprimernejši.

Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih
znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zaposleni zdravnik sodeluje pri odločanju o sestavi
delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

4. člen
Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki

temelji na spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih me-
todah.

Zdravniška služba obsega:
1. pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali du-

ševnih bolezni, poškodb ali anomalij;
2. presojo stanja iz prejšnje točke s pomočjo medicin-

sko-diagnostičnih sredstev;
3. zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
4. preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
5. skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
6. predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
7. obdukcijo mrtvih;
8. izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
9. druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

5. člen
Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno

usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki specialisti,
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti, če izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje.

2. Razpored zdravniških delovnih mest v okviru mreže
javne zdravstvene službe

6. člen
Zdravniška služba se opravlja na zdravniških delovnih

mestih v okviru mreže javne zdravstvene službe in izven nje.

7. člen
Zdravniška delovna mesta v mreži javne zdravstvene

službe se razporedijo po območjih in po specialističnih po-
dročjih tako, da se zagotovi prebivalcem čim bolj enaka
dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene
službe razporedijo po strokovnih področjih:

– v javnih zavodih;
– pri drugih pravnih osebah s koncesijo;
– pri zasebnih zdravnikih s koncesijo.

8. člen
Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne

zdravstvene službe določi minister, pristojen za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

9. člen
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

zbornica) v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v
mreži javne zdravstvene službe:

– spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
– nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o

prostih zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa infor-
macije o nezaposlenih zdravnikih;

– daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdrav-
nikom;

– v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravni-
kov posameznih strok načrtuje in odobrava specializacije.

Vsako objavo prostega zdravniškega delovnega mesta
zdravnika je treba hkrati s prijavo zavodu za zaposlovanje
posredovati zbornici.

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

1. Splošno

10. člen
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo,

če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi
predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje, določene s tem
zakonom.

Zdravnik mora:
– imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost,
– biti vpisan v register zdravnikov,
– imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške

službe na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem
besedilu: licenca).

11. člen
Zdravnik uporablja pri opravljanju zdravniške službe

slovenski jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijan-
ske in madžarske narodne skupnosti pa uporablja tudi itali-
janski oziroma madžarski jezik.

Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani
srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

12. člen
Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima

diplomo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadalj-
njem besedilu: medicinska fakulteta) ali nostrificirano diplo-
mo tuje univerze in je opravil:

– zobozdravnik: pripravništvo;
– zdravnik specialist: zdravniško specializacijo;
– zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializa-

cijo.

2. Pripravništvo in sekundarijat

13. člen
Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli

kot zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se
konča s strokovnim izpitom.

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom
predpiše minister v sodelovanju z zbornico.

Na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita
zbornica zobozdravniku izda licenco za opravljanje zobo-
zdravniškega poklica.

14. člen
Zdravnik, ki je končal študij medicine, se zaposli kot

sekundarij. Sekundarijat traja dve leti in se konča s preizku-
som usposobljenosti.

Prvih šest mesecev opravlja sekundarij program pri-
pravništva, ki ga konča s strokovnim izpitom. Vsebino in
potek programa pripravništva s strokovnim izpitom predpiše
minister v sodelovanju z zbornico. Po opravljenem strokov-
nem izpitu nadaljuje zdravnik program sekundarijata.

Vsebino in potek sekundarijata s preizkusom usposob-
ljenosti določi zbornica v soglasju z ministrom.
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15. člen
Zobozdravniki pripravniki in zdravniki sekundariji smejo

opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le
pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.

3. Zdravniške specializacije

16. člen
Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki je opravil strokovni

izpit, se lahko specializira na posameznem strokovnem po-
dročju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom.

Zdravniku se lahko v program specializacije delno ali v
celoti všteva tisti del programa opravljenega sekundarijata,
ki po vsebini ustreza programu specializacije.

17. člen
Vsebine specializacij pripravi Slovensko zdravniško

društvo v sodelovanju z medicinsko fakulteto, sprejme pa
zbornica.

Vrste in trajanje specializacij in postopek opravljanja
specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije določi
zbornica.

18. člen
Specializacijo odobri zdravnikom zbornica na podlagi

javnega razpisa. Razpisne pogoje, postopek razpisa in odo-
britve specializacije določi zbornica v soglasju z ministrom.

19. člen
Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki po vsebi-

ni in trajanju ustreza zahtevam iz 17. člena tega zakona, se
prizna po postopku in na način, ki ga določi zbornica v
soglasju z ministrom.

20. člen
Zdravniki specializanti smejo opravljati zdravniško služ-

bo, za katero specializirajo, le pod vodstvom in z odgovor-
nostjo mentorja.

4. Delovna mesta za usposabljanje zdravnikov

21. člen
Minister na predlog zbornice predpiše organizacijske,

kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnje-
vati zdravstveni zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje
pripravništva, sekundarijata in specializacij.

22. člen
Minister na predlog zbornice pooblasti zdravstvene za-

vode in zasebne ordinacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prejš-
njega člena, za izvajanje določene vrste in obsega priprav-
ništva, sekundarijata in specializacij. V sklepu določi tudi
število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov, upošte-
vaje potrebo po enakomerni zasedenosti teh mest v celolet-
nem obdobju.

23. člen
Pooblaščeni zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije

morajo ponuditi zaposlitev pripravnikom, sekundarijem in
specializantom v okviru števila odobrenih delovnih mest
zdravnikov za usposabljanje.

24. člen
Zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije sproti sporo-

čajo zbornici:
– seznam prostih in zasedenih delovnih mest za uspo-

sabljanje zdravnikov,

– seznam mentorjev,
– seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in spe-

cializantov ter predviden zaključek njihovega usposabljanja.

25. člen
Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se

zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za specializacije za zdravniška delovna me-

sta v mreži javne zdravstvene službe se zagotavljajo v okvi-
ru cen zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

5. Mentorji

26. člen
Mentorje imenuje zbornica na predlog zdravstvenega

zavoda oziroma zasebne ordinacije, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje pripravništva, sekundarijata in specializacije.

27. člen
Mentor:
– vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom

ter dosežki znanosti in strokovno preverjenimi metodami;
– nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki

je potrebna za dosego zahtevanega znanja na področju, za
katerega je kot mentor odgovoren;

– mora biti zdravniku zgled strokovno in etično neopo-
rečnega ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odno-
sa med zdravniki in medicinskim osebjem;

– vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju in uspo-
sabljanju zdravnika in jih posreduje zbornici.

28. člen
Mentor ima pravico do ustreznih pogojev za delo.
Mentor sme odkloniti delo z zdravnikom, ki kljub opo-

zorilu ne izvaja ali malomarno izvaja program usposabljanja.
Pogoje za opravljanje mentorstva določi zbornica v so-

glasju z ministrom.

6. Vpis v register zdravnikov

29. člen
Zdravnik sme začeti opravljati zdravniško službo z vpi-

som v register zdravnikov, ki ga vodi zbornica.
Zbornica podrobneje predpiše postopek in pogoje za

vpis v register zdravnikov.

30. člen
Vpis v register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpol-

njuje pogoje, določene s tem zakonom.
O vpisu v register zbornica izda odločbo v upravnem

postopku.

31. člen
Za vodenje registra zdravnikov zbornica zbira nasled-

nje osebne podatke:
– priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
– naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna šte-

vilka);
– državljanstvo;
– naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta;
– način opravljanja zdravniške službe;
– osebno številko zdravnika;
– kraj in datum diplome;
– datum strokovnega izpita;
– datum in vrsta opravljene specializacije;
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– datum, vrsta in trajanje podeljene licence;
– datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja;
– datum ter področje pridobljenih znanstvenih nazivov;
– pridobljeni strokovni nazivi;
– pridobljeni pedagoški nazivi;
– članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih;
– druge podatke, ki so potrebni za opravljanje nalog in

javnih pooblastil zbornice;
– izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti.
Od zasebnih zdravnikov zbornica zbira še naslednje

podatke:
– datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne

zdravniške službe;
– področje in kraj opravljanja zasebne zdravniške

službe;
– datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
– datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod) ter področje in obseg programa, za katerega je skle-
njena pogodba z zavodom.

32. člen
Zdravnika se v registru zdravnikov ne vodi več kot za-

sebnega zdravnika, če:
– odjavi opravljanje zasebne zdravniške službe,
– mu je s pravnomočno odločbo prepovedano oprav-

ljanje zdravniške službe oziroma poklica,
– opravlja zdravniško službo v nasprotju z vpisom v

register,
– se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev

za opravljanje dejavnosti.
Zbornica izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih

zdravnikov v upravnem postopku.

7. Podeljevanje, podaljševanje in odvzem licence

33. člen
Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravlja-

nje zdravniške službe, zbornica podeli licenco.
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno uspo-

sobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške
službe na določenem strokovnem področju.

Licenca se podeli za določen čas – dobo sedmih let.

34. člen
Zdravniku se licenca podeli po opravljeni specializaciji,

za področje zobozdravstva pa po pripravništvu in uspešno
opravljenem strokovnem izpitu.

35. člen
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo

na področju, za katerega ima licenco.
Natančnejše pogoje za določitev strokovnih dosežkov

kot dokaza strokovne usposobljenosti, vsebino, roke in po-
stopke preizkusa strokovne usposobljenosti, kolikor zdrav-
nik ne izpolnjuje pogoja strokovnih dosežkov, ter potrebne
postopke in evidence določi zbornica.

Zdravnik, ki ne opravi uspešno preizkusa strokovne
usposobljenosti ali ne pride na preizkus v določenem roku,
se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokov-
no izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju.

Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti oziroma če se drugič ne odzove na poziv za
opravljanje preizkusa, zdravniku zbornica odvzame dovolje-
nje za samostojno delo.

36. člen
Zdravnik mora pred iztekom veljavnosti licence predlo-

žiti zbornici dokazilo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje
licence. V primeru, da zdravnik ne predloži dokazil, mora
opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

Zdravnik, ki prvič ne opravi uspešno preizkusa strokov-
ne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določe-
nem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodat-
no strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju.

Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju
lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne uspo-
sobljenosti.

37. člen
Zdravniku lahko zbornica začasno ali trajno odvzame

licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri
delu, v skladu z akti zbornice.

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje stro-
kovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je
takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice
na zdravju ali smrt bolnika.

Začasen odvzem licence do največ pet let se lahko
izreče:

– če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napo-
ten na dodatno strokovno usposabljanje, pa ni do izteka
licence uspešno opravil preizkusa strokovne usposoblje-
nosti,

– če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko
resno ogroža zdravje ali življenje bolnika,

– če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno od-
ločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje
dejavnosti ali poklica,

– če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti,

– če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni
pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali
da pri svojem delu s pacienti ne uporablja slovenskega
jezika.

38. člen
Podrobnejša določila o načinu, organih, evidenci in

postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu
licence sprejme zbornica v soglasju z ministrom.

Za podelitev, podaljšanje in odvzem licence se izda
odločba v upravnem postopku.

III. ZASEBNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

39. člen
Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo

kot zasebni zdravnik, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta
zakon in če je vpisan v register zdravnikov.

40. člen
Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne

zdravniške službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo
zdravniku, ki s soglasjem zbornice prevzame opravljanje
njegove zdravniške službe.

Če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdrav-
niške službe ni določil prevzemnika, imenuje zbornica zača-
snega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

41. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi, če za-

sebni zdravnik umre. V tem primeru ima začasni upravitelj
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pravico do vstopa v ordinacijo in do prevzema zdravstvene
dokumentacije.

IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZDRAVNIKOV
PRI OPRAVLJANJU ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

1. Dežurna zdravniška služba

42. člen
Dežurna služba je zagotavljanje celodnevnega nepreki-

njenega zdravstvenega varstva. Je poseben delovni pogoj,
ki zagotavlja tudi organizacijo nujne zdravniške pomoči.

Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.

Zdravniku, ki je dopolnil 50 let starosti, praviloma ni
potrebno opravljati dežurne službe, ob pogojih, ki jih določi
minister.

2. Nujna zdravniška pomoč

43. člen
Nujna zdravniška pomoč obsega nujne storitve, katerih

opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo
okvaro zdravja ali smrt. Tako pomoč je dolžan nuditi zdravnik
v skladu s kodeksom medicinske deontologije in v skladu z
dosežki znanosti in strokovno preverjenimi metodami.

Zdravnik ne sme pogojevati nudenja nujne zdravniške
pomoči z vnaprejšnjim plačilom.

44. člen
Zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v

okviru mreže javne zdravstvene službe, se mora vključiti v
program zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem
območju.

45. člen
Zdravnik mora v skladu z veljavnimi dosežki znanosti in

strokovno preverjenimi metodami, glede na svojo dejavnost
in krajevne pogoje, imeti na razpolago nujne medicinske
pripomočke in nujna zdravila, ki jih bolniku posreduje kot
začetek nujne zdravniške pomoči.

Seznam nujnih medicinskih pripomočkov in nujnih zdra-
vil iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

3. Opravljanje zdravniške službe v času stavke

46. člen
Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške

storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih
opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo
okvaro zdravja ali v smrt, vse zdravniške storitve za bolnike
do 18. leta in nad 65. letom starosti ter vse zdravniške
storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom.

4. Medsebojni odnosi

47. člen
Zdravnik mora seznaniti bolnika s predvidenimi diagno-

stičnimi postopki in s predlaganim zdravljenjem.
Zdravnik ne sme ukrepati brez bolnikove privolitve ozi-

roma privolitve staršev za osebe, mlajše od 15 let, oziroma
skrbnika, kadar gre za osebe pod skrbništvom.

Ukrepi brez privolitve bolnika, staršev ali skrbnika so
dopustni le, če bi opustitev zdravljenja povzročila bolniku
zdravstveno škodo in bolnik ni sposoben odločanja o sebi

zaradi motenj zavesti ali hude oslabitve umskih sposobnosti
ali umske manjrazvitosti ali duševne motnje, zaradi katere je
hudo motena bolnikova presoja.

48. člen
Zdravnik ni odgovoren za potek zdravljenja bolnika,

kadar:
– zdravniku navaja neresnične podatke o svojem

zdravstvenem počutju;
– se ne ravna po navodilih zdravnika;
– ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastne-

ga zdravja.

49. člen
Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni

v skladu z njegovo vestjo in če ne gre za nujno zdravniško
pomoč. O svojem ugovoru vesti mora bolnika pravočasno
obvestiti in ga napotiti k drugemu usposobljenemu zdravni-
ku, če pa je zaposlen, mora o zavrnitvi posega obvestiti
svojega delodajalca.

50. člen
Zdravnik mora voditi dokumentacijo o zdravstvenem

stanju in zdravljenju bolnika in druge evidence v skladu s
posebnim zakonom.

51. člen
Zdravnik mora varovati kot poklicno skrivnost podatke

o zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, oko-
liščinah in posledicah tega stanja.

52. člen
Podatki iz prejšnjega člena se ne smejo dajati drugim

ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi
omogočal razkritje posameznika, na katerega se nanašajo.

Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravnika
razreši bolnik sam ali sodišče v skladu z zakonom, za mlado-
letne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma
skrbniki.

Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti tudi po smrti
bolnika ne preneha.

53. člen
Brez predhodnega soglasja bolnika lahko podatke iz

prejšnjega člena daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrb-
nikom oziroma izvenzakonskemu partnerju le zdravnik, ki
bolnika zdravi, če oceni, da je to v bolnikovo korist.

54. člen
V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik

izbere drugega zdravnika, mora zdravnik oziroma zdravstve-
ni zavod na novo izbranemu zdravniku posredovati vso
zdravstveno dokumentacijo o bolniku.

V. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ZDRAVNIŠKEGA DELA

1. Strokovno izpopolnjevanje

55. člen
Zdravnik ima pravico in dolžnost strokovnega izpopol-

njevanja, ki obsega:
– stalno spremljanje razvoja medicinskih ved,
– pridobivanje novega znanja.
Delodajalec mora zdravniku omogočiti strokovno izpo-

polnjevanje najmanj v obsegu, ki omogoča zdravniku podalj-
ševanje licence brez preizkusa strokovne usposobljenosti.
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2. Strokovni nadzor s svetovanjem

56. člen
Zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem nad

delom zdravnikov, v skladu s pravilnikom in letnim progra-
mom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister sam odre-
di strokovni nadzor.

57. člen
Izredni strokovni nadzor s svetovanjem izven sprejete-

ga letnega programa opravi zbornica na lastno pobudo, na
predlog ministra, plačnika zdravstvenih storitev ali drugega
naročnika.

58. člen
O opravljenem strokovnem nadzoru mora biti najka-

sneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapi-
snik, ki se pošlje zdravnikovemu delodajalcu oziroma zaseb-
nemu zdravniku in ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo); kadar gre za izredni stro-
kovni nadzor pa tudi predlagatelju izrednega strokovnega
nadzora.

59. člen
Če se pri strokovnem nadzoru oziroma pri zdravniko-

vem delu ugotovijo večje strokovne pomanjkljivosti ali napa-
ke, lahko zbornica v skladu s svojimi akti:

– izreče opomin;
– zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravni-

ka, za katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost;
– zdravniku odvzame licenco;
– predlaga druge ukrepe ministrstvu.
Če se pri strokovnem nadzoru oziroma pri zdravniko-

vem delu ugotovijo manjše strokovne pomanjkljivosti ali na-
pake, lahko zbornica v skladu s svojimi akti izda zdravniku
priporočilo ali obvezno navodilo.

60. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem iz 56. člena tega zako-

na se financira iz proračuna Republike Slovenije.
Strokovni nadzor s svetovanjem iz 57. člena tega zako-

na plača predlagatelj oziroma naročnik nadzora.

3. Zavarovanje odgovornosti

61. člen
Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zava-

rovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njego-
vem delu. Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.

Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako
leto določi zbornica v soglasju z ministrom.

4. Nazivi, nagrade in priznanja

62. člen
Zdravniški nazivi “zobozdravnik pripravnik“, “zdravnik

sekundarij“, “zobozdravnik“, “specialist“ ustreznega področ-
ja se smejo uporabljati le v skladu z doseženo izobrazbo in
zakonom.

63. člen
Republika Slovenija podeljuje zdravnikom nagrade in

priznanja kot posebna družbena priznanja za izjemne uspe-
he širšega družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti
in učinkovitosti zdravstvenega varstva.

VI. VREDNOTENJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

64. člen
Ministrstvo, zbornica in zavod se vsako leto dogovorijo

o deležu sredstev za vrednotenje zdravniškega dela znotraj
finančnega načrta zavoda.

Obseg sredstev se določi na podlagi števila zdravniških
delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe in poklicne
kolektivne pogodbe za zdravnike in zakona. Tako določen
delež sredstev predstavlja izhodišče za oblikovanje cen in
obsega programov v okviru dogovora o programu storitev iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi 63. člena
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98 in 6/99).

Iz obsega sredstev, določenega v prejšnjem odstavku,
ministrstvo, zbornica in zavod dogovorijo delež sredstev, ki
je namenjen za delovno uspešnost.

Na predlog zbornice minister določi kriterije in pogoje
za določitev višine delovne uspešnosti v plači zdravnika.

65. člen
Cena zdravnikovega dela v posamezni zdravstveni stori-

tvi je določena kot zdravniška tarifa za posamezno zdravniško
storitev. Zdravniška tarifa se določi iz vrednosti zdravnikovega
dela in drugih stroškov v standardnem letnem številu efektiv-
nih ur, ko mora zdravnik izvajati storitve, ki so pravica iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja in standardiziranega
trajanja posamezne zdravniške storitve. Plačilo zdravnikov je
pretežno odvisno od količine izvedenih storitev.

66. člen
Zasebni zdravniki s koncesijo prejemajo plačilo za svo-

je delo v ceni celotnega programa, dogovorjenega v pogod-
bi z zavodom.

67. člen
Metodologijo za določanje cen zdravniških storitev, ki

niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, določi
minister na predlog zbornice.

68. člen
Postopek in merila za določitev plač zdravnikov se

določi s poklicno kolektivno pogodbo in v skladu s tem
zakonom.

VII. ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

1. Splošne določbe in članstvo

69. člen
Zdravniki se združujejo v Zdravniško zbornico Sloveni-

je, ki zastopa njihove poklicne, socialne in ekonomske inte-
rese, skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpol-
njevanje zdravniških dolžnosti.

Zbornica je pravna oseba.

70. člen
Članstvo v zbornici je obvezno za vse, ki na območju

Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo.
Članstvo v zbornici je prostovoljno za zdravnike:
– ki ne opravljajo zdravniške službe;
– ki opravljajo zdravniško službo izven Republike Slo-

venije, pa imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče;
– ki so upokojeni;
– ki so nezaposleni.
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2. Naloge in javna pooblastila zbornice

71. člen
Zbornica ima naslednje naloge:
1. sprejema kodeks medicinske deontologije, preverja

ravnanje zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa;
2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence;
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundarijat, spe-

cializacijo in druge oblike podiplomskega strokovnega izpo-
polnjevanja svojih članov s preverjanjem usposobljenosti ter
določa pogoje za imenovanje mentorjev in jih imenuje;

4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumen-

tov, kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja
zdravstva;

6. soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje po-
godb z zavodom;

7. zastopa interese zasebnih zdravnikov pri sklepanju
pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu
zasebnih zdravnikov kot delodajalcev;

9. vodi register zdravnikov;
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom.
Naloge iz 2., 3., 4. in 9. točke prejšnjega odstavka

opravlja zbornica kot javna pooblastila.
Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se

financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, razen
v primerih iz 57. člena tega zakona, ko zbornica opravi
izredni strokovni nadzor s svetovanjem na predlog plačnika
zdravstvenih storitev ali drugega naročnika.

72. člen
Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije in

zasebni zdravniki morajo zbornici, na njeno zahtevo, posre-
dovati podatke iz 31. člena tega zakona.

Medicinska fakulteta zbornici na njeno zahtevo posre-
duje podatke o številu študentov in seznam diplomantov ter
podatke o strokovni izobrazbi zdravnikov, ki jih zbornica
potrebuje za izvajanje nalog iz 3. in 5. točke prvega odstav-
ka 71. člena tega zakona.

73. člen
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada

Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih
pooblastil.

74. člen
Zbornica pridobiva svoja sredstva:
– s članarino,
– iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javnih

pooblastil,
– s prodajo svojih storitev,
– z donatorstvom, volili, darili in iz drugih virov.
Na podlagi soglasja zaposlenega zdravnika je zavod

oziroma njegov delodajalec ali zasebni zdravnik dolžan obra-
čunavati mesečno članarino in jo nakazovati zbornici.

VIII. SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

75. člen
Zdravniki se prostovoljno združujejo v Slovensko zdrav-

niško društvo, ki deluje v javnem interesu.

76. člen
Slovensko zdravniško društvo:
– pripravlja vsebine specializacij v sodelovanju z medi-

cinsko fakulteto;
– predstavlja in zastopa strokovne interese slovenskih

zdravnikov v mednarodnih strokovnih združenjih.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

77. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek zdravstveni zavod, zasebna ordinaci-
ja pa z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev,
če ravnajo v nasprotju s 23. členom tega zakona.

Z denarno kaznijo od 60.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna ose-
ba pravne osebe.

78. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek zdravstveni zavod in gospodarska
družba, zasebna ordinacija pa z denarno kaznijo od 110.000
do 500.000 tolarjev, če kot delodajalec ne zavarujejo zdrav-
nikove odgovornosti za škodo iz 61. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo od 60.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna ose-
ba pravne osebe.

79. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek zdravstveni zavod in gospodarska
družba, zasebna ordinacija pa z denarno kaznijo od 110.000
do 150.000 tolarjev, če zbornici ne posredujejo podatkov iz
24. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna ose-
ba pravne osebe.

80. člen
Z denarno kaznijo od 120.000 do 300.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek, kdor začne samostojno opravljati zdrav-
niško službo, pa ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena tega
zakona.

81. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek zdravnik:
1. če ne ravna v skladu z 11. členom tega zakona;
2. če opravlja zdravniško službo v nasprotju s 15. in

20. členom tega zakona;
3. če začne opravljati zdravniško službo brez vpisa v

register zdravnikov (29. člen);
4. če ne poda izjave o uveljavljanju ugovora vesti iz

31. člena tega zakona, pa jo kasneje uveljavlja;
5. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 40. člena

tega zakona;
6. če pogojuje nudenje nujne zdravniške pomoči z vna-

prejšnjim plačilom (drugi odstavek 43. člena);
7. če se ne vključi v program zagotavljanja nujne medi-

cinske pomoči v skladu z 44. členom tega zakona;
8. če ukrepa v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom

47. člena tega zakona;
9. če ne ravna v skladu z določbo 49. člena tega

zakona.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen
Zdravniška zbornica Slovenije je pravna naslednica

zdravniške zbornice za Dravsko banovino.

83. člen
Zdravnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pričel s

specializacijo brez končanega sekundarijata, nadaljuje spe-
cializacijo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.

Ne glede na določila tega zakona se zdravniku, ki
opravi sekundarijat in preizkus usposobljenosti od 1. 1.
2000 do 1. 1. 2007, izda licenco za področje splošne
medicine.

Zdravniku, ki mu je bila izdana licenca za področje
splošne medicine do 1. 1. 2000, ni potrebno za podaljša-
nje licence za delo na področju splošne medicine za obdob-
je po 1. 1. 2007 opraviti specialističnega izpita.

84. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo

izroči zbornici register zasebnih zdravnikov z vso dokumen-
tacijo, arhivom in še nerešenimi vlogami.

85. člen
Vloge za vpis v register zasebnih zdravstvenih delav-

cev, ki so jih zdravniki vložili pred uveljavitvijo tega zakona,
se rešujejo po predpisih, ki so veljali na dan vložitve.

86. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister:
– predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni

zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, se-
kundarijata in specializacij (21. člen);

– predpiše seznam nujnih pripomočkov in nujnih zdra-
vil iz drugega odstavka 45. člena tega zakona.

87. člen
V 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona minister določi

razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstve-
ne službe (8. člen).

88. člen
V 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona zbornica v

soglasju z ministrom:
– določi postopek in način priznanja v tujini opravljene

specializacije (19. člen);
– določi pogoje za opravljanje mentorstva (28. člen).
V dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda zborni-

ca pravilnik iz 29. člena tega zakona.

89. člen
Zavarovanje odgovornosti zdravnika za škodo iz

61. člena tega zakona mora biti sklenjeno najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.

90. člen
Postopek za uskladitev kolektivne pogodbe za zdrav-

nike s tem zakonom se prične takoj po uveljavitvi tega
zakona.

Minister izda pravilnik, s katerim določi kriterije in
pogoje za določitev višine delovne uspešnosti v plači zdrav-
nika (64. člen) v roku šest mesecev po uveljavitvi tega
zakona.

91. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-

slednje določbe zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 37/95, 8/96 in 90/99):

– prvi in tretji odstavek 34. člena;
– 71. člen;
– 85. člen;
– 86. člen v delu, ki se nanaša na zdravnike.
Z dnem uveljavitve tega zakona se za zdravnike prene-

hajo uporabljati 40., 62., 64., 66., 67., 68., 69., 88., 89.,
90. in 91. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96 in 90/99).

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih orga-
nih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96 in 20/97) se uporablja za zdravnike do sklenitve
kolektivne pogodbe iz 68. člena tega zakona.

92. člen
Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se upo-

rabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji
predpisi:

1. pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delav-
cev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.
59/92 in 59/96),

2. program pripravništva za poklic zdravnik (Uradni list
RS, št. 33/95, 60/95, 59/96, 62/96),

3. pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni
list RS, št. 83/97),

4. pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence
(Uradni list RS, št. 56/94),

5. pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje
programov pripravništva, sekundarijata in specializacij (Urad-
ni list RS, št. 25/93, 1/99),

6. pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov
zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov in za
podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 25/93),

7. pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih
delavcev (Uradni list RS, št. 24/92),

8. pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstve-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92),

9. pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Urad-
ni list RS, št. 62/93),

10. pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v
zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94 in 14/97).

93. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/96-3/6
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4619. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih
drog (ZPUPD)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o preprečevanju uporabe

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog (ZPUPD)

Razglašam zakona o preprečevanju uporabe prepove-
danih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(ZPUPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 19. novembra 1999.

Št. 001-22-162/99
Ljubljana, dne 29. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PREPREČEVANJU UPORABE PREPOVEDANIH

DROG IN O OBRAVNAVI UŽIVALCEV
PREPOVEDANIH DROG (ZPUPD)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa ukrepe za preprečevanje uporabe

prepovedanih drog in obravnavo uživalcev prepovedanih
drog.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativ-
ne, zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravlje-
nje, socialno-varstvene storitve in programe za reševanje
socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih
drog ter spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo
pristojna ministrstva.

2. člen
Prepovedane droge so rastline ali substance naravne-

ga ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter
lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo
primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v zakonu, ki
ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdrav-
ljenje ter reševanje socialne problematike, povezane z uži-
vanjem prepovedanih drog.

Uživalci prepovedanih drog so osebe, ki uporabljajo
snovi iz prvega odstavka tega člena.

Uporaba prepovedanih drog obsega vsakršno jemanje
prepovedanih drog.

Spremljanje uživanja prepovedanih drog zajema zbira-
nje, obdelavo in izmenjavo podatkov o prepovedanih drogah
in o njihovem uživanju.

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE UPORABE
PREPOVEDANIH DROG

3. člen
Država skrbi za preprečevanje in zmanjševanje upora-

be prepovedanih drog z ukrepi na področju vzgoje in izobra-
ževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega
varstva in na drugih področjih.

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega odstavka Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slove-
nije sprejme nacionalni program preprečevanja in zmanjše-
vanja uporabe prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu:
nacionalni program), ki določa strategijo preprečevanja,
zdravljenja ter reševanja socialne problematike, povezane z
uživanjem prepovedanih drog.

Ukrepi na področju zdravstvenega in socialnega varst-
va zajemajo programe zdravstvenih in socialno varstvenih
storitev, predvsem storitve preventive, zdravljenja ter progra-
me za reševanje socialne problematike, povezane z uživa-
njem prepovedanih drog.

4. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge pospešu-

je in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za prepre-
čevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpra-
ševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zara-
di uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo.

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja
še naslednje naloge:

– spremlja izvajanje določil konvencij mednarodnih or-
ganov in mednarodnih organizacij;

– predlaga Vladi Republike Slovenije predlog nacional-
nega programa in ukrepe pri izvajanju nacionalnega progra-
ma;

– predlaga ukrepe za zmanjševanje ponudbe prepove-
danih drog;

– zagotavlja mednarodno sodelovanje.

5. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za droge spremlja prob-

lematiko na področju preprečevanja uživanja prepovedanih
drog, zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih dro-
gah, zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog
ter spremljanja problematike na področju zdravljenja in reše-
vanja socialne problematike povezane z uživanjem prepove-
danih drog.

Urad Vlade Republike Slovenije za droge opravlja na-
slednje naloge:

– usklajuje medresorske priprave predloga nacional-
nega programa;

– usklajuje medresorske predloge proračunskih sred-
stev, namenjenih programom za preprečevanje uživanja pre-
povedanih drog ter obravnave uživalcev prepovedanih drog,
ki se financirajo iz proračuna;

– koordinira medresorsko usklajevanje za oblikovanje
prioritet programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in
razvoj programov;

– koordinira mednarodno problematiko na področju
drog ter usklajuje medresorsko sodelovanje pri delu teles in
ustanov mednarodnih organizacij in združenj;

– opravlja administrativna dela za Komisijo Vlade Re-
publike Slovenije za droge in skrbi za izvedbo sklepov Komi-
sije Vlade Republike Slovenije za droge;

– druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slove-
nije.
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1. Preprečevanje uporabe prepovedanih drog
in posledic uživanja

6. člen
Preprečevanje uporabe prepovedanih drog po tem za-

konu vključuje informativne, izobraževalne in vzgojne dejav-
nosti, programe promocije zdravja in druge dejavnosti, ki
dvigujejo kvaliteto življenja in zmanjšujejo uporabo prepove-
danih drog in s tem škodljive posledice uživanja prepoveda-
nih drog.

Vrste preventivnih programov v skladu z nacionalnim
programom na posameznih področjih določijo: minister, pri-
stojen za zdravstvo, minister, pristojen za socialno varstvo,
minister, pristojen za šolstvo in šport, minister, pristojen za
notranje zadeve, minister, pristojen za pravosodje in mini-
ster, pristojen za obrambo.

Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja
prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventiv-
nih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog,
občine lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine.

7. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, lahko na predlog Ko-

misije Vlade Republike Slovenije za droge določi ukrepe pri
uživalcih prepovedanih drog, katerih namen je preprečeva-
nje nalezljivih bolezni ali okvar, ki jih povzroča uživanje pre-
povedanih drog.

2. Zdravljenje

8. člen
Zdravljenje uživalcev prepovedanih drog poteka v obli-

ki hospitalnih in ambulantnih programov zdravljenja, ki jih
potrdi zdravstveni svet.

Zdravljenje iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene za opravlja-
nje zdravstvenih dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno dejavnost.

Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje
z metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potr-
di zdravstveni svet.

9. člen
Za opravljanje ambulantne dejavnosti preprečevanja in

zdravljenja odvisnosti se v okviru mreže javne zdravstvene
službe na primarni ravni organizirajo centri za preprečevanje
in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Dejavnost centrov iz prejšnjega odstavka izvajajo ose-
be iz drugega odstavka 8. člena tega zakona na podlagi
koncesije ali javni zdravstveni zavodi.

Minister, pristojen za zdravstvo, imenuje koordinacijo
centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepo-
vedanih drog, ki predlaga doktrino in preverja izvajanje dok-
trine zdravljenja odvisnosti ter koordinira strokovno sodelo-
vanje centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog.

Sestavo in način dela koordinacije centrov za prepre-
čevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog po-
drobneje predpiše minister, pristojen za zdravstvo.

Za opravljanje hospitalnega in specialističnega ambu-
lantnega zdravljenja Vlada Republike Slovenije ustanovi javni
zdravstveni zavod – Center za zdravljenje odvisnih od prepo-
vedanih drog.

Za hospitalno zdravljenje se štejejo bolnišnična detok-
sikacija, psihosocio-terapevtska obravnava, podaljšano
zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija.

3. Socialno-varstvene storitve in programi reševanja
socialne problematike, povezane z uživanjem

prepovedanih drog

10. člen
Socialno-varstvene storitve, namenjene preprečevanju

in odpravljanju socialnih stisk in težav, povezanih z uživa-
njem prepovedanih drog, ki se izvajajo v okviru javne službe,
so zlasti socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna
pomoč in pomoč družini.

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvo ter po normativih in
standardih, ki jih predpiše minister, pristojen za socialne
zadeve.

11. člen
Programi reševanja socialne problematike, povezane z

uživanjem prepovedanih drog, ki se izvajajo izven okvira
javne službe, so strokovno opredeljene celote socialno-
varstvenih strokovnih ravnanj, namenjene posamezniku, dru-
žinam in skupinam prebivalstva pri odpravljanju socialnih
stisk in težav, povezanih z uživanjem prepovedanih drog. Za
programe reševanja socialne problematike, povezane z uži-
vanjem prepovedanih drog, ki se izvajajo izven okvira javne
službe, se lahko štejejo tudi organizirane oblike medseboj-
ne pomoči uživalcev prepovedanih drog, njihovih bližnjih ali
drugih zainteresiranih oseb.

Programe reševanja socialne problematike, povezane
z uživanjem prepovedanih drog, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, verificira svet za droge, ki ga imenuje minister,
pristojen za socialne zadeve, na predlog Socialne zbornice
Slovenije.

V svet za droge se imenujejo predstavnik ministrstva,
pristojnega za socialne zadeve in strokovnjaki s področja
obravnave uživanja prepovedanih drog.

12. člen
Kadar svet za droge meni, da del verificiranega progra-

ma za reševanje socialne problematike vsebuje elemente
zdravljenja, predlaga zdravstvenemu svetu, da potrdi del
programa kot del zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog.
Zdravstveni svet lahko potrdi del programa ter določi, kateri
del se šteje za del zdravljenja in za kakšno obdobje.

4. Nevladne organizacije

13. člen
Nevladne organizacije po tem zakonu izvajajo z nacio-

nalnim programom usklajene dejavnosti ter dopolnjujejo de-
javnosti javne službe na področju preprečevanja in obravna-
ve odvisnosti od prepovedanih drog.

Dejavnosti nevladnih organizacij lahko zajemajo vzgoj-
no-izobraževalne aktivnosti, preventivne dejavnosti, progra-
me zmanjševanja škode, programe vzpostavljanja, vzdrževa-
nja abstinence, socialne rehabilitacije in reintegracije ter
druge oblike obravnave uživalcev prepovedanih drog in nji-
hovih bližnjih v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega
zakona in nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko nevladne orga-
nizacije izvajajo v okviru stanovanjskih skupnosti, nestano-
vanjskih programih ter drugih, z nacionalnim programom
usklajenih oblikah dela.

Stanovanjske skupnosti so terapevtske skupnosti, ki
opravljajo strokovni terapevtski in rehabilitacijski program,
komune s programom, ki temelji pretežno na medsebojni
pomoči ter azili s programom, ki temelji pretežno na skup-
nem bivanju in delu.
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Nestanovanjski programi so dnevni centri s progra-
mom organizirane pomoči, v katerega so uživalci prepove-
danih drog in njihove bližnje osebe vključene ob svojem
vsakdanjem življenju, centri, v katerih se izvajajo programi,
namenjeni zmanjševanju škodljivih posledic uporabe prepo-
vedanih drog ter programi, ki se izvajajo na terenu.

Programi, namenjeni zmanjševanju škode, so programi
razdeljevanja injekcijskih igel, svetovanja o zmanjševanju
škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugi programi,
namenjeni zmanjševanju škode.

Programi, ki se izvajajo na terenu, so programi razde-
ljevanja informacijskih gradiv, razdeljevanja medicinskega
materiala in drugi programi, ki se izvajajo na terenu.

14. člen
Nevladne organizacije iz prejšnjega člena se lahko pro-

stovoljno združujejo v Združenje nevladnih organizacij.
Dejavnosti Združenja nevladnih organizacij so:
– koordinacija skupnih aktivnosti;
– medsebojno povezovanje organizacij članic;
– usklajevanje dejavnosti in programov;
– zastopanje združenja nevladnih organizacij pred jav-

nostjo ter državnimi organi, organi lokalne skupnosti in no-
silci javnih pooblastil;

– pospeševanje razvoja nevladnih oblik dela za užival-
ce prepovedanih drog;

– pridobivanje donacij za nevladne oblike dela z užival-
ci prepovedanih drog;

– svetovanje vladnim in drugim službam ter organizaci-
jam;

– pospeševanje strokovnega razvoja in izobraževanja
za člane organizacij.

5. Spremljanje uživanja prepovedanih drog

15. člen
Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka v obliki

zbiranja, urejanja, obdelovanja in posredovanja informacij o
prepovedanih drogah, uživalcih prepovedanih drog ter po-
sledicah uporabe prepovedanih drog z namenom zagotav-
ljanja nacionalne informacijske mreže in medresorsko uskla-
jenega zbiranja podatkov ter izmenjave informacij na nacio-
nalni in mednarodni ravni.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo pristojna mi-
nistrstva, javni zavodi in nevladne organizacije. Način sprem-
ljanja na delovnem področju posameznega ministrstva po-
drobneje predpiše pristojni minister.

Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka na pod-
lagi predpisov, ki urejajo zbirke podatkov na področju
zdravstva in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

Za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, organizira informacijsko
enoto za prepovedane droge.

V informacijsko enoto iz prejšnjega odstavka se vklju-
čujejo vsa pristojna ministrstva, javni zavodi in nevladne
organizacije z zbirkami podatkov na področju prepovedanih
drog, s katerimi razpolagajo.

III. FINANCIRANJE

16. člen
Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov prepre-

čevanja uporabe prepovedanih drog iz prvega in drugega
odstavka 6. člena tega zakona ter spremljanja uživanja pre-

povedanih drog iz prejšnjega člena se zagotavljajo iz držav-
nega proračuna.

Sredstva za financiranje delovanja lokalnih akcijskih
skupin iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona zagotavlja
občina.

Sredstva za izvajanje zdravljenja v skladu s 8. in
9. členom tega zakona se zagotavljajo v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih storitev
in programov reševanja socialne problematike, povezane z
uživanjem prepovedanih drog, iz 10. in 11. člena tega zako-
na, se sofinancirajo iz državnega proračuna.

Dejavnost nevladnih organizacij iz 13. člena tega zako-
na je sofinancirana iz državnega proračuna in drugih sred-
stev. Način sofinanciranja nevladnih organizacij je določen s
pogoji in kriteriji posameznega uporabnika proračunskih in
javnih sredstev v skladu z nacionalnim programom iz 3.
člena tega zakona.

Verificirani nevladni neprofitni programi se v obsegu,
določenim z nacionalnim programom, od pristojnega upo-
rabnika proračunskih sredstev sofinancirajo v višini najmanj
80% vrednosti programa. Obseg, normative in standarde za
odmero priznane višine vrednosti programa določa nacio-
nalni program.

Do sprejema nacionalnega programa določi obseg,
normative in standarde minister, pristojen za socialne zade-
ve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.

Združenje nevladnih organizacij iz 14. člena tega zako-
na se sofinancira iz proračunskih sredstev Urada Republike
Slovenije za droge.

17. člen
Uživalec prepovedanih drog, vključen v program reše-

vanja socialne problematike, povezane z uživanjem prepo-
vedanih drog, ki je financiran iz državnega proračuna in
vključuje celodnevno oskrbo, je dolžan prispevati del strošk-
ov za izvajanje programa v skladu s svojimi materialnimi
možnostmi, vendar največ v višini cene oskrbnega dne.

Način določitve prispevka iz prejšnjega odstavka dolo-
či izvajalec programa.

Nadzor nad določitvijo višine prispevka pri programih iz
prvega odstavka tega člena opravlja ministrstvo, pristojno za
socialne zadeve.

IV. NADZORSTVO

18. člen
Nadzor nad delom centrov za preprečevanje in zdrav-

ljenje odvisnih od prepovedanih drog ter zdravljenjem užival-
cev prepovedanih drog izvaja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo.

Način izvajanja nadzora iz prejšnjega odstavka podrob-
neje določi minister, pristojen za zdravstvo.

Za nadzor nad izvajanjem socialne preventive, drugih
socialno-varstvenih storitev in programov reševanja socialne
problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog po
tem zakonu, se smiselno uporabljajo določbe o nadzoru po
zakonu, ki ureja socialno varstvo.

19. člen
Upravni nadzor nad zakonitostjo izvajanja tega zakona

opravljajo pristojna ministrstva.
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V. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek fizična oseba, ki opravlja program zdravljenja uži-
valcev prepovedanih drog brez potrditve zdravstvenega sve-
ta (8. člen).

Z denarno kaznijo do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona, sprejmejo

izvršilne predpise po tem zakonu v šestih mesecih po uvelja-
vitvi tega zakona.

22. člen
Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od

prepovedanih drog iz prvega odstavka 9. člena tega zakona
se organizirajo v skladu s tem zakonom v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

Minister, pristojen za zdravstvo, imenuje koordinacijo
centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepo-
vedanih drog iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Javni zdravstveni zavod iz petega odstavka 9. člena
tega zakona se organizira v skladu s tem zakonom v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

23. člen
Minister, pristojen za socialne zadeve, imenuje svet za

droge iz 11. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 543-03/99-4/3
Ljubljana, dne 19. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA

4620. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo
morajo plačati čolni in jahte

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 6/91 in 45/94), 9. čle-
na zakona o ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti
(Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77, 17/81, 30/85 in
46/88) in tretjega odstavka 1. člena odredbe o pristojbini
za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih
poteh (Uradni list RS, št. 73/98 in 77/98), izdaja minister
za promet in zveze

O D R E D B O
o pristojbini za uporabo objektov za varnost

plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo
plačati čolni in jahte

I
Ta odredba določa višino pristojbine za uporabo ob-

jektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh Repub-
like Slovenije, ki se mora plačati za domače in tuje čolne in
jahte.

II
Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe obra-

čunava Uprava RS za pomorstvo.
Sredstva iz tega naslova se vplačujejo na ustrezen vpla-

čilni račun “Pristojbine za uporabo objektov za varnost plov-
be”, odprt pri Agenciji RS za plačilni promet.

III
Zavezanec za plačilo pristojbine je lastnik domačega

oziroma tujega čolna ali jahte.

IV
Za domače čolne se pristojbina zaračunava pri obnovi

plovnega dovoljenja in sicer za čolne za osebne potrebe za
dobo 5 let, za čolne za gospodarske namene za dobo 2 let
ter za čolne za prevoz potnikov vsako leto. Za domače jahte
pa se pristojbina zaračunava z dnem vpisa v vpisnik morskih
ladij vsako leto za dobo enega leta.

V
Za tuje čolne in jahte se pristojbina zaračunava samo,

če ima lastnik čolna ali jahte z marino sklenjeno pogodbo za
letni privez v Republiki Sloveniji.

Lastnik tujega čolna ali jahte se je dolžan po podpisu
pogodbe za letni privez zglasiti pri Upravi Republike Slove-
nije za pomorstvo in plačati pristojbino, ki velja za obdobje
12 mesecev.

VI
Višina pristojbine za uporabo objektov za čolne in jahte

glede na dolžino znaša:
SIT

do 2,99 m 1.500
od 3 m do 3,99 m 2.000
od 4 m do 4,99 m 2.500
od 5 m do 5,99 m 3.000
od 6 m do 6,99 m 3.500
od 7 m do 7,99 m 4.000
od 8 m do 8,99 m 5.000
od 9 m do 9,99 m 6.000
od 10 m do 10,99 m 7.000
od 11 m do 11,99 m 8.000
od 12 m do 12,99 m 9.000
od 13 m do 13,99 m 10.000
od 14 m do 14,99 m 12.000
od 15 m do 15,99 m 15.000
nad 16 m se dodatno obračuna

za vsak m dolžine 1.000

VII
Za čolne za prevoz potnikov in za gospodarske na-

mene se plača pristojbina 1.000 SIT za vsak dolžinski
meter.
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VIII
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na po-
morskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte
(Uradni list RS, št. 76/98 in 77/98).

IX
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 2623-2/98
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

4621. Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k tretji
izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih (Uradni list RS, št. 9/96) izdaja minister za zdravstvo

S K L E P
o veljavnosti tretjega dodatka k tretji izdaji

Evropske farmakopeje

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (99) 3”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 25. aprila 1999, začne 1. januar-
ja 2000 v Republiki Sloveniji veljati tretji dodatek (Supple-
ment 2000) k tretji izdaji Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition), ki ga je založil Evropski od-
delek za kakovost zdravil (European Department for the
Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 512-411/99
1999-2711-0030
Ljubljana, dne 9. novembra 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

4622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za opravljanje aktuarskih
poslov

Na podlagi 57. člena zakona o zavarovalnicah (Uradni
list RS, št. 64/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o pogojih za opravljanje
aktuarskih poslov

1. člen
V pravilniku o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov

(Uradni list RS, št. 66/99) se 3. točka 3. člena spremeni
tako, da se glasi:

“univerzitetna izobrazba s področja ekonomije, naravo-
slovja in matematike oziroma področja tehničnih ved;“.

2. člen
2. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“2. Finančna poročila in nadzor“.

3. člen
2. točka Priloge 2 se spremeni tako, da se glasi:
“2. Finančna poročila in nadzor
a) Obseg znanja:
– računovodstvo zavarovalnih poslov;
– računovodstvo sredstev;
– računovodstvo virov sredstev;
– računovodstvo pozavarovanja;
– računovodstvo za posebne namene:

– finančno poročilo,
– za zavarovalni nadzor,
– davčno poročilo,
– upravljanje / vodenje zavarovalnic,
– prenos portfelja
– nakupa ali prodaje zavarovalnice;

– namen regulative in nadzora;
– poročanje nadzornemu organu;
– ostali vidiki nadzora;
– riziko kapitala;
– analiza finančnih tokov;
– analiza in interpretacija računovodskih izrazov.
b) Literatura:
– Skripta: Subject F and G Core Reading (izbrana po-

glavja – 1996), Institute and Faculty of Actuaries
– Principles of Insurance Supervision (1994), C.D.

Daykin
– Practical Risk Theory for Actuaries (1994 – izbrana

poglavja) C.D. Daykin, T. Pentikainen, M Pesonen. Chap-
man Hall“.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 435-43/99
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

4623. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za
pomoč mladim športnikom Topten

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) minister za šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove za pomoč mladim

športnikom Topten

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove za pomoč
mladim športnikom Topten, s katerim je Frančiška Malis,
stanujoča v Ljubljani, Arkova ulica 15, ustanovila Ustanovo
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za pomoč mladim športnikom Topten, s sedežem v Ljublja-
ni, Arkova 15, z namenom zagotoviti pomoč mladim športni-
kom na poti do vrhunskih rezultatov, s katero upravlja tričlan-
ska uprava v sestavi: Bogdana Žigon, Archinetova 9, Ljublja-
na, Frančiška Malis, Arkova 15, Ljubljana in Ljuba Serše,
Lamutova 12, Ljubljana; o čemur je namestnica notarke
Nade Kumar, Vita Vreš, Ljubljana, Slovenska 56, dne 26.
julija 1999 izdala notarsko listino pod opr. št. SV-2048/99.

Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l.r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

4624.  Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem na zahtevo Okrajnega sodišča v Šmar-
ju pri Jelšah, na seji dne 11. 11. 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo ne-
premičnine, parc. št. 704, vpisane pred podržavljenjem v
zemljiškoknjižnem vložku 105 k.o. Ž. z., je pristojna Uprav-
na enota Šmarje pri Jelšah.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Denacionalizacijska upravičenka B. B. je 8. 5. 1992

pri takratni Občini Šmarje pri Jelšah vložila zahtevo za dena-
cionalizacijo parcele št. 704, vpisane pred podržavljenjem v
zemljiškoknjižnem vložku 105 k. o. Ž. z. Upravni organ
Občine Šmarje pri Jelšah je menil, da je to zemljišče prešlo
v družbeno last na podlagi dogovora – sporazuma z dne
15. 3. 1963 in ne na podlagi akta državnega organa. Izre-
kel se je za nepristojnega za reševanje zahtevka, vlogo pa je
maja 1993 odstopil Temeljnemu sodišču v Celju, enoti v
Šmarju pri Jelšah.

2. Temeljno sodišče v Celju, enota v Šmarju pri Jel-
šah, se je s sklepom št. N 20/93 z dne 31. 1. 1994 izreklo
za nepristojno in vlogo upravičenke zavrglo. V obrazložitvi je
navedlo, da je bilo zemljišče podržavljeno na podlagi odloč-
be komisije za arondacijo št. 462-19/63-5/3 z dne
30. 7. 1963 in ne na podlagi pravnega posla. Upravičenka
je zoper sklep prvostopenjskega sodišča vložila pritožbo, ki
pa jo je Višje sodišče v Celju s sklepom št. Cp 296/94 z
dne 26. 4. 1994 zavrnilo, izpodbijani sklep pa potrdilo.
Denacionalizacijska upravičenka je zoper navedeni sklep
vložila revizijo, kateri je vrhovno sodišče ugodilo in zaradi
procesnih kršitev razveljavilo sklepa sodišč prve in druge
stopnje. Sodišči prve in druge stopnje po mnenju vrhovne-
ga sodišča nista ugotovili vseh pravno odločilnih dejstev, ki
so potrebna za določitev pristojnosti po 5. členu zakona o
denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. – v na-
daljevanju: ZDen). V obrazložitvi je navedlo, da mora prvo-
stopno sodišče pred odklonitvijo svoje pristojnosti in sprožit-
vijo kompetenčnega spora presoditi ali bi začasni dogovor z

dne 15. 3. 1963 lahko bil predpogodba po pravnem pravilu
936 § Občnega državljanskega zakonika (v nadaljevanju:
ODZ), ki se je uporabljal v času nastanka spornega razmer-
ja, oziroma punktacija po pravilih 885. § ODZ.

3. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je dne 31. 8.
1999 vložilo zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti v
zadevi denacionalizacije nepremičnine, ki naj bi bila po-
državljena sedaj že pokojni denacionalizacijski upravičenki
(po njeni smrti je postopek prevzel njen pravni naslednik).
Sodišče meni, da začasnega dogovora ne gre presojati
zgolj ob uporabi ustreznih obligacijskih določil, pomen za-
časnega dogovora naj bi bilo treba ugotavljati tudi preko
namena strank, pri tem pa upoštevati takratne družbene
razmere. Iz dokumentacije naj bi bilo razvidno, da bi bil
namen prenosa zemljišč v pridobitvi večjih zemljiških kom-
pleksov in zaokrožitvi zemljišč. Zato naj bi začasni dogovor
ne mogel predstavljati pravnega posla v smislu obligacijske-
ga prava. Podržavljenje naj bi torej bilo izvedeno na podlagi
predpisa, navedenega v 3. členu ZDen.

B)
4. ZDen deli pristojnost za odločanje o zahtevah za

denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je
bilo premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v
3. in 4. členu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi odsta-
vek 54. člena ZDen), če pa je premoženje prešlo v držav-
no last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma pred-
stavnika oblasti, je za odločanje o zahtevi za denacionali-
zacijo pristojno okrajno sodišče (56. člen ZDen).

5. Ustavno sodišče je v zvezi z denacionalizacijo zem-
ljišč, arondiranih na podlagi temeljnega zakona o izkorišča-
nju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43/59 in
nasl., TZIKZ), že opozorilo (odločba št. U-I-75/92 z dne
31. 3. 1994, Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27), da
se je v nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi
sporazumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravi-
čenci do arondacije s pravnim poslom dogovorili za prenos
zemljišč v državno last, in da je bila arondacijska odločba, ki
je večinoma sledila tako sklenjenemu pravnemu poslu, lah-
ko zgolj fiktivna. Pravni naslov za prehod lastninske pravice
na državo je v teh primerih vsekakor bil pravni posel, ne pa
arondacijska odločba. Besedilo 5. člena ZDen torej res
zajema tudi primere, ko je bil pravna podlaga za prehod
premoženja v državno last sicer akt državnega organa, ven-
dar pa je bil podlaga za izdajo take odločbe poprej sklenjen
veljaven pravni posel.

6. V obravnavanem primeru pa pred izdajo arondacij-
ske odločbe z dne 30. 7. 1963 ni bil sklenjen pravni posel.
Začasni dogovor z dne 15. 3. 1963 ni mogel pomeniti prav-
nega posla, na podlagi katerega naj bi premoženje denacio-
nalizacijske upravičenke prešlo v družbeno lastnino. Ta do-
kument namreč ni mogel biti podlaga za nastanek pravic in
obveznosti pogodbenih strank glede zemljišča, ki je bilo
predmet tega dogovora.

7. Iz originala, ki se nahaja v arondacijskem spisu
št. 462-19/63-5/3, je razvidno, da ga je podpisal predstav-
nik Kmetijske zadruge Šmarje in član komisije, ki je istega
dne sestavila cenilni zapisnik. V uvodu začasnega dogovora
pa je zapisano, da je Kmetijsko zadrugo Šmarje zastopal
direktor. Zato ni mogoče ugotoviti, da gre za primer, ko sta
stranki “sestavek o glavnih točkah” podpisali. Do začasnega
dogovora je očitno prišlo zato, ker zapuščinski postopek po
solastniku ni bil zaključen. V 3. točki začasnega dogovora
pod 3./ je bilo namreč določeno, da se kupna pogodba
sestavi po “zapuščinski razpravi”.
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8. Iz zemljiškoknjižnih podatkov, vpisanih v zemljiško-
knjižnem vložku št. 105 k.o. Ž. z., je razvidno, da sta bila
solastnika nepremičnin, vpisanih v tem vložku, C. C. in
B. B., vsak do polovice. Lastninska pravica na polovici, ki je
pripadala C. C., umrlemu januarja 1963, je bila vknjižena na
B. B. šele na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju
št. 071/63-12 z dne 14. 6. 1963.

9. Zato začasnega dogovora z dne 15. 3. 1963 ni
mogoče šteti za veljavno sklenjen pravni posel, prav tako pa
tudi ne za punktacijo po pravnih pravilih 885. § ODZ, oziro-
ma za predpogodbo po pravnem pravilu 936 § ODZ, ki se
je uporabljal v času nastanka spornega razmerja. Ker torej
ni šlo za sklenitev pravnega posla, za odločanje o zahtevi za
denacionalizacijo ni podana pristojnost sodišča. Kot podla-
go za podržavljenje je v tem primeru treba šteti odločbo o
arondaciji št. 462- 19/63-5/3 z dne 30. 7. 1963, ki je bila
izdana na podlagi predpisa, navedenega v 29. točki
3. člena ZDen.

10. Za odločanje v obravnavani zadevi je po navede-
nem pristojna Upravna enota Šmarje pri Jelšah.

11. Iz spisa je razvidno, da je bila zahteva za denacio-
nalizacijo vložena že 8. 5. 1992. Več kot sedem let je traja-
lo, da je prišlo do odločitve o pristojnosti za reševanje zade-
ve. Ustavno sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno
prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah.
Na prepočasno postopanje v teh zadevah je ustavno sodiš-
če že nekajkrat opozorilo (na primer že v odločbi št. U-II-
119/96 z dne 6. 6. 1996, Uradni list RS, št. 36/96 in
OdlUS V, 93).

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-197/99
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4625. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 50. člena
zakona o stavbnih zemljiščih ni v neskladju z
ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka
2. člena in prve alinee b) točke 9. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Radeče, kolikor se nanašata na površino
zemljišča pod akumulacijskim jezerom HE
Vrhovo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na zahtevo Občine Radeče, ki jo za-
stopa mag. Marija Karlovšek, odvetnica v Celju, in v postop-
ku za preizkus pobude družbe Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Medvode, ki jo zastopa Miha Kozinc, odvetnik v
Ljubljani, na seji dne 28. oktobra 1999

o d l o č i l o:

1. Prvi odstavek 50. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ni v neskladju z ustavo.

2. Drugi odstavek 2. člena in prva alinea b) točke
9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96 in 71/97 – obv.
razl.), kolikor se nanašata na površino zemljišča pod aku-
mulacijskim jezerom HE Vrhovo, se razveljavita.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Občina Radeče izpodbija prvi odstavek 50. člena

zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v
nadaljevanju: ZSZ), ki določa, da se do ureditve s posebnim
zakonom zemljišče, na katerem je zgrajen vodnogospodar-
ski ali melioracijski objekt, šteje za vodno zemljišče. Navaja,
da so ogrožene pravice Občine Radeče na zemljišču, na
katerem stoji HE Vrhovo, ker je izgubila pravico do zaraču-
navanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Z izpod-
bijano določbo je namreč nekdanje stavbno zemljišče dolo-
čeno kot vodno zemljišče. Lokacijski načrt za HE Vrhovo po
navedbah občine obsega enajst objektov, ki stojijo na par-
celah, ki so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97 – v nadaljevanju: ZUN) stavbna zemljišča. Na njih so
z gradbenimi deli na novo urejena struga reke Save in tera-
sasto oblikovani visokovodni nasipi. Za posamezne objekte
so pridobljena tudi ločena upravna dovoljenja. Po navedbah
Občine Radeče zato za stavbna zemljišča veljajo različni
pravni režimi. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju tudi
s pravilnikom o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem
katastru (Uradni list SRS, št. 41/82), ki zemljišča razvršča
glede na določeno vrsto rabe. Zakonski in podzakonski akti
pa morajo biti med seboj usklajeni. Iz navedenih razlogov
naj bi bila izpodbijana določba v nasprotju z načeli pravne
države iz 2. člena ustave. Prvi odstavek 50. člena ZSZ naj
bi bil v nasprotju tudi z ustavnim načelom o enakosti pred
zakonom (14. člen ustave). Lokalne skupnosti, ki imajo na
svojem območju termoelektrarne ali jedrsko elektrarno, so v
privilegiranem položaju, saj pridobivajo prihodek od nado-
mestil za uporabo stavbnih zemljišč. Lokalne skupnosti, ki
imajo na svojem območju hidroelektrarno, pa so izgubile to
pravico. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju s
67. členom ustave, ki zahteva, da zakon ureja način prido-
bivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekonomska funkcija. Prav tako naj
bi bila v nasprotju s 142. členom ustave, ki določa, da se
občina financira iz lastnih virov, saj je nadomestilo za upora-
bo stavbnih zemljišč njen največji vir financiranja, ter s 146.
členom ustave, ki določa, da država in lokalne skupnosti
pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in
z drugimi obveznimi dajatvami ter prihodki iz lastnega pre-
moženja. Lokalnim skupnostim pa po navedbah občine ni
zagotovljen drug vir za izpad prihodkov.

2. Državni zbor v odgovoru navaja, da so se pred
uveljavitvijo ZSZ pojavljala različna mnenja glede obveznosti
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. ZSZ
naj bi to vprašanje uredil tako, da opredeljuje pojem zazida-
nega stavbnega zemljišča v 2. členu, v prehodnih določbah
pa opredeljuje vodno zemljišče. Akumulacijsko jezero se
tudi po 2. členu zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81,
29/86 in Uradni list RS, št. 15/91 – v nadaljevanju: ZV) ne
šteje za stavbno zemljišče. Prav tako niso točne navedbe
občine glede razlage predpisov o zemljiškem katastru. Po
zakonu o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in
42/86 – v nadaljevanju: ZZKat) so vsa zazidana stavbna
zemljišča uvrščena v kategorijo zemljišč pod gradbenimi
objekti, zemljišča pod jezeri, vodotoki, zgrajenimi strugami s
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tekočo vodo, pa so uvrščena v kategorijo nerodovitnih zem-
ljišč. Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
akumulacijsko jezero HE Vrhovo je po navedbah Državnega
zbora v nasprotju tudi z namenom in podlago te dajatve.

3. Pobudnica družba Savske elektrarne Ljubljana iz-
podbija odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96 – v nadaljevanju:
odlok) in obvezno razlago k odloku o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS,
št. 71/97 – v nadaljevanju: obvezna razlaga). Z obvezno
razlago je Občina Radeče naknadno, upoštevajoč odločbo
ustavnega sodišča št. U-I-40/91 z dne 2. 4. 1992 (Uradni
list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22), določila kot stavbno
zemljišče tudi zemljišče pod akumulacijskim jezerom HE
Vrhovo ter na novo točkovala kvadratni meter tega zemljiš-
ča. Prvotno je pobudnica prejela dokončno odločbo, s ka-
tero je soglašala. Občina je nato sprejela obvezno razlago,
po kateri sedaj izdaja odmerne odločbe. Po drugem odstav-
ku 2. člena odloka se nadomestilo plačuje od površine
zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določe-
no za gradnjo, oziroma za katero je pristojni upravni organ
izdal lokacijsko dovoljenje. Plačuje se tudi za nepokrita skla-
dišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno. Pobud-
nica navaja, da je občina z obvezno razlago določila pod
besedo “in podobno” tudi zemljišče pod akumulacijskim
jezerom HE Vrhovo. Obvezna razlaga naj bi bila v nasprotju
s prvim odstavkom 2. člena ZV, ki vse vode in vodotoke
(tudi umetne) razglaša za dobrine splošnega pomena pod
posebnim družbenim varstvom. Poleg tega 50. člen ZSZ
določa, da se do ureditve s posebnim zakonom zemljišča,
na katerih je zgrajen vodnogospodarski objekt ali melioracij-
ski objekt, štejejo za vodna zemljišča, za katera se po na-
vedbah pobudnice ne plačuje nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča.

4. Občina Radeče v odgovoru navaja, da je pobudnik
prikazal HE Vrhovo kot minimalen poseg v prostor. V resnici
gre po njenih navedbah za velik in dokončen poseg v pro-
stor, zaradi katerega je občina izgubila ogromne površine
nezazidanega stavbnega zemljišča. Ta zemljišča naj bi ne
bila pod vodo oziroma pod vplivom stoletnih voda reke Sa-
ve. Po mnenju občine se nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča odmerja tudi od zemljišča pod akumulacijskim
jezerom, ker zaradi funkcionalne povezanosti s hidroener-
getskim objektom predstavlja podlago za opravljanje dejav-
nosti. Občina je v drugem odstavku 2. člena odloka določi-
la, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
plačuje za uporabo zemljišč, ki so po prostorskem izvedbe-
nem načrtu določena za gradnjo oziroma za katera je pri-
stojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomesti-
lo se plačuje tudi za nepokrita skladišča, parkirišča,
delavnice na prostem in podobno. Obvezna razlaga k dru-
gemu odstavku 2. člena odloka je po navedbah občine,
zaradi pravilne razlage odloka opisala kot nezazidano stavb-
no zemljišče, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu dolo-
čeno za gradnjo, oziroma za katero je pristojni upravni or-
gan izdal lokacijsko dovoljenje, tudi površino pod
akumulacijskim jezerom HE Vrhovo.

B)
5. Družba Savske elektrarne izkazuje pravni interes kot

zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju HE Vrhovo. Ustavno sodišče je zato
pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po četrtem
odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari.

Presoja 50. člena ZSZ

6. Ustavno sodišče je glede plačevanja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča pod akumulacijskim jeze-
rom že odločalo z odločbo št. U-I-40/91. Na podlagi ta-
krat veljavnega zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 – v nadalje-
vanju: ZSZ iz leta 1984) je odločilo, da z občinskim odlo-
kom predpisana obveznost plačevanja nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, na katerem so bili zgrajeni
hidroenergetski objekti širšega regionalnega pomena,
vključno s površino zemljišča, ki jo pokriva akumulacijsko
jezero, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Odločbe št. U-
I-40/91 vsebinsko ni mogoče razlagati v tem smislu, da je
le ureditev, ki zemljišče, na katerem so zgrajeni hidroener-
getski objekti, opredeljuje kot stavbno zemljišče, v skladu
z ustavo. Odločba št. U-I-40/91 je ocenjevala ustavnost
tedanje ureditve, ki pa jo je smel zakonodajalec, seveda v
ustavnih okvirih, spremeniti.

7. Stališče občine, da predpisi, kot so ZUN, ZZKat s
podzakonskimi predpisi in ZSZ, različno urejajo stavbna
zemljišča in da je prvi odstavek 50. člena ZSZ neusklajen s
temi predpisi, je neutemeljeno. Po 21. členu ZUstS ustavno
sodišče ni pristojno za ugotavljanje medsebojne skladnosti
med seboj prirejenih predpisov. Za njihovo razumevanje se
uporabljajo metode razlage pravnih predpisov. Po ustaljeni
praksi ustavno sodišče presoja medsebojno skladnost dveh
zakonov le, če bi medsebojna neskladnost kršila načela
pravne države in s tem 2. člen ustave (tako v odločbi št. U-I-
299/96 z dne 12. 12. 1996 – Uradni list RS, št. 5/97,
OdlUS V, 177). V obravnavanem primeru ni tako. Predmet
urejanja ZUN, ZZKat skupaj s podzakonskimi predpisi in
ZSZ je različen, zato med določbami, ki jih navaja občina,
sploh ne more biti neskladnosti. ZUN je predpis, ki ureja
načrtovanje posegov v prostor, pogoje za njihov prenos v
prostor ter urbanistični nadzor. Po ZZKat in podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, se evidentirajo podat-
ki o zemljiščih, ki jih je dolžan vzdrževati geodetski upravni
organ. ZSZ pa določa kaj so stavbna zemljišča, pogoje za
gospodarjenje z njimi ter opredeljuje javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro (1. člen). Izpodbijani prvi odstavek
50. člena ZSZ zato ni v nasprotju z načeloma pravne varno-
sti in zaupanja v pravo kot načeloma pravne države (2. člen
ustave).

8. Prvi odstavek 50. člena ZSZ enako za vse lokalne
skupnosti ureja zemljišča, na katerih so zgrajeni vodnogo-
spodarski ali melioracijski objekti. Izgradnja različnih vrst
elektrarn pa zahteva izrabo zemljišč, ki je po obsegu, vrsti in
načinu izrabe prostora različna. Zgolj s presojo pravice pri-
dobivanja prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavb-
nih zemljišč, na katerih so zgrajene različne vrste elektrarn,
ni mogoče ugotavljati enakosti lokalnih skupnosti pred za-
konom. Različno dejansko stanje se lahko različno pravno
uredi, zato z izpodbijano zakonsko določbo ni kršeno ustav-
no načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. čle-
na ustave).

9. Občina Radeče ima, ne glede na določbo 50. člena
ZSZ, še vedno pravico do nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča na območju hidroelektrarne Vrhovo. Na podla-
gi drugega odstavka 55. člena ZV in 5. člena strokovnega
navodila o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodar-
ske objekte v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se
štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni
list SRS, št. 27/84), se kot vodnogospodarski objekt in
zato kot vodno zemljišče smiselno šteje le površina zemljiš-
ča pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo.

10. Po drugem odstavku 1. člena zakona o lastninje-
nju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97
– v nadaljevanju: ZLNDL) bo lastninjenje vodnih zemljišč
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urejeno s posebnim zakonom. Do takrat 2. člen ZV oprede-
ljuje vodno zemljišče kot dobrino splošnega pomena pod
posebnim varstvom, ki jo je dovoljeno rabiti ali izkoriščati le
na način, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi izdani
predpisi. Vodna zemljišča so dobrine v splošni rabi in družbe-
na lastnina. Ker lastninjenje vodnih zemljišč ni urejeno in so
ta zemljišča v splošni rabi, ni opredeljen njihov lastnik, niti
upravičenec do posebne rabe.

11. Na naravnih dobrinah se pravice pridobijo s kon-
cesijo. Določba 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96 – v nadaljevanju: ZVO), loči
koncesije na naslednjih naravnih dobrinah: na naravnem
javnem dobru, na naravnem viru in na naravni vrednoti.
Predmet koncesije na naravnem javnem dobru je pravica do
njegovega upravljanja ali posebne oziroma podrejene rabe.
Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njegove-
ga gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejav-
nost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za dejav-
nost koncesionarja. Predmet koncesije na naravni vrednoti
je pravica do njenega upravljanja, rabe ali izkoriščanja (četr-
ti, peti in šesti odstavek 21. člena ZVO).

12. Stališče občine, da ji za izpad prihodkov iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pod akumula-
cijskim jezerom HE Vrhovo ni zagotovljen drug vir financira-
nja, ni utemeljeno. Na podlagi 21. člena ZVO republika ali
lokalna skupnost proti plačilu podeli koncesijo na naravni
dobrini, ki je v njeni lasti, pravni ali fizični osebi, če je ta
usposobljena za njeno upravljanje, rabo ali izkoriščanje. Pla-
čilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je v lasti
republike, pripada republiki in občini v razmerju, na podlagi
meril razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja, ki jih
predpiše vlada (prvi in drugi odstavek 21. člena ZVO). Vod-
na zemljišča še niso lastninjena in so v splošni rabi. Vode
kot naravni vir je lastninil ZVO. V 111. členu določa, da
vode preidejo v lastnino republike z dnem uveljavitve zako-
na. Po 23. členu ZVO, ki določa, da je podlaga za podelitev
koncesije koncesijski akt, je vlada sprejela uredbo o konce-
siji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(Uradni list RS, št. 21/94 – v nadaljevanju: uredba) kot
naravnega vira. Po uredbi plačilo za koncesijo ne sme biti
manjše od zakonsko določenega plačila za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Plačilo se razdeli tako, da je
najprej plačano najnižje plačilo lokalni skupnosti, preosta-
nek pa se razdeli med Republiko Slovenijo in lokalno skup-
nostjo, na območju katere so elektrarne, in sicer v razmerju
60:40 v korist lokalne skupnosti (16. člen uredbe).

13. Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijani prvi
odstavek 50. člena ZSZ ni v neskladju s 142. členom usta-
ve, ki določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občini
je za izpad prihodka iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega jezera
HE Vrhovo zagotovljen drug vir financiranja, v obliki plačil za
koncesijo na naravnem viru, ki ga predstavlja energetski
potencial reke Save. Iz enakih razlogov 50. člen ZSZ ni v
nasprotju s 146. členom ustave, ki določa, da država in
lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svo-
jih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter prihod-
ki iz lastnega premoženja. Res je sicer, da bi morala biti
poleg koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
reke kot naravnega vira podeljena še koncesija za posebno
rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti odstavek
21. člena ZVO). V času odločanja ustavnega sodišča vsebi-
na tega koncesijskega razmerja še ni znana, ker še ni ureje-
no lastninjenje vodnih zemljišč. Vendar to ni razlog, zaradi
katerega bi bila določba prvega odstavka 50. člena ZSZ v
neskladju z navedenima določbama ustave.

14. Občina ne navaja posebej razlogov, zaradi kate-
rih naj bi bil prvi odstavek 50. člena ZSZ v neskladju s
67. členom ustave. V 67. členu ustave je določeno, da
zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako,
da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološ-
ka funkcija. Pridobivanje in uživanje lastnine na stvareh in
pravicah določa zakon in je pogojeno z njihovo naravo in
namenom. Na ta način zakonodajalec zagotavlja ustavno
opredeljeno gospodarsko, socialno in ekonomsko funkci-
jo lastnine. Zakonodajalec je zemljišča, na katerih so zgra-
jeni vodnogospodarski ali melioracijski objekti, začasno,
do ureditve s posebnim zakonom, opredelil kot vodna zem-
ljišča. S tem zakonodajalec občini ni določil načina prido-
bivanja in uživanja lastnine, torej ne gre za poseg v lastnin-
sko pravico občine. Zato se občina ne more uspešno
sklicevati na določbo 67. člena ustave.

15. Po navedenem je ustavno sodišče presodilo, da
prvi odstavek 50. člena ZSZ ni v neskladju z ustavo.

Presoja drugega odstavka 2. člena in prve alinee b)
točke 9. člena odloka, kolikor se nanašata na površino
zemljišča pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo

16. Obvezna razlaga je uredila vsebino drugega od-
stavka 2. člena in prvo alineo b) točke 9. člena odloka tako,
da je občina z njima na novo določila obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
HE Vrhovo. Pobudnica je namreč po odloku in izdani do-
končni odločbi plačala nadomestilo za leto 1997 v višini, s
katero je soglašala. Po sprejemu obvezne razlage se je
bistveno spremenila višina nadomestila za leto 1998. Ob-
vezna razlaga se je uporabljala za vnaprej in ne za nazaj, od
dne veljavnosti odloka. V tem primeru je obvezna razlaga
zaradi svoje vsebine dopolnitev odloka oziroma dopolnitev
drugega odstavka 2. člena in prve alinee b) točke 9. člena
odloka, kolikor se nanaša na površino zemljišča pod aku-
mulacijskim jezerom HE Vrhovo, ker se z njo razširja oziro-
ma na novo določa obveznost in ne le pojasnjuje obstoječa
obveznost do plačevanja nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča po odloku.

17. Ustavno sodišče je že pri presoji prvega odstavka
50. člena ZSZ ugotovilo, da začasna ureditev, ki določa, da
je zemljišče, na katerem je zgrajen vodnogospodarski ob-
jekt, vodno zemljišče, ni v neskladju z ustavo. Vodna zem-
ljišča je do ureditve s posebnim zakonom, ki bo uredil njiho-
vo lastninjenje, v splošni rabi. Iz teh razlogov sta drugi
odstavek 2. člena in prva alinea b) točke 9. člena odloka,
kolikor se nanašata na površino zemljišča pod akumulacij-
skim jezerom HE Vrhovo, v neskladju s 50. členom ZSZ.

18. Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek
2. člena in prvo alineo b) točke 9. člena odloka, kolikor se
nanašata na površino zemljišča pod akumulacijskim jeze-
rom HE Vrhovo. Pri presoji je upoštevalo, da je nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča eden pomembnih virov fi-
nanciranja občine in bi morebitna odprava izpodbijanih do-
polnitev določb odloka občini povzročila znaten izpad tega
vira financiranja z učinkom za nazaj. Pri tem je tudi upošte-
valo, da bi moral pobudnik, če bi bila zakonodaja, ki ureja
vode, že usklajena z določbami ustave, ki urejajo javno
dobro in naravna bogastva (70. člen ustave), za posebno
pravico rabe vodnega zemljišča kot javnega dobra plačevati
povračilo za koncesijo iz četrtega odstavka 21. člena ZVO.

19. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da sta drugi
odstavek 2. člena in prva alinea b) točke 9. člena odloka,
kolikor se nanašata na površino zemljišča pod akumulacij-
skim jezerom HE Vrhovo, v neskladju s prvim odstavkom
50. člena ZSZ in ju zaradi tega razveljavilo, ni presojalo
njune skladnosti z 2. členom ZV.
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C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena in prvega in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-
Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Testen je dal
pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-308/97
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4626. Odločba o ugotovitvi skladnosti 39. in 40. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Matjaža Marklja iz Domžal, na seji dne
11. 11. 1999

o d l o č i l o:
Člena 39 in 40 zakona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in
54/98) nista v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da izpodbijana člena določata po-

goje za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokoj-
nine. Med zahtevanimi pogoji sta določeni tudi starost in
pokojninska doba. Oboje je določeno različno za moške in
za ženske. Za ženske se zahtevata tako nižja starost kot tudi
nižja pokojninska doba kakor za moške. Po mnenju pobud-
nika je taka ureditev v nasprotju s 14. členom ustave, saj
predstavlja neenakost glede na spol. Moški so pri pravicah
do upokojevanja v neenakopravnem položaju glede na žen-
ske: delati morajo več let in dosegati višjo starost.

2. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo s sklepom št.
U-I-298/96 z dne 19. 11. 1998.

3. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da je
razlog za izpodbijano ureditev v različnih družbenih vlogah
med spoloma, ki so tradicionalno pripisane moškim oziro-
ma ženskam. Ženske so v takih vlogah bolj obremenjene,
saj so prevzemale in še pretežno prevzemajo skoraj vse
družinske obveznosti. Ženske so lahko prikrajšane tudi za-
to, ker zaradi materinstva ostajajo doma. Kljub formalni ena-
kopravnosti se ženske v določenih poklicih in za določena
delovna mesta težje zaposlijo ob enakih pogojih kot moški.
Z izenačitvijo pogojev za upokojitev bi se ob različnih okoliš-
činah, ki vplivajo na socialno varnost žensk, zaradi dejan-
skih razlik njihov položaj poslabšal. Formalna enakoprav-
nost bi lahko povzročila njihovo dejansko neenakost.

B)
4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v nada-
ljevanju: ZPIZ) določa v 39. členu pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine, v 40. členu pa pogoje za
pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Predmet preso-
je ustavnega sodišča v tem postopku je le, ali je v skladu s
14. členom ustave, da so ti pogoji določeni različno za
moške in ženske. O ustavnosti četrtega odstavka 39. člena

ZPIZ je ustavno sodišče odločalo že z odločbo št.
U-I-150/94 z dne 15. 6. 1995 (Uradni list RS, št. 65/95 in
OdlUS IV, 63) vendar ne s stališča različnega obravnavanja
zavarovancev po spolu. Izmed precedenčnih odločitev us-
tavnega sodišča je ob tem posebej omeniti še odločitev o
(ne)ustavnosti določbe spremenjenega 43. člena ZPIZ (od-
ločba št. U-I-29/96 z dne 8. 5. 1997, Uradni list RS,
št. 29/97 in OdlUS VI, 56; ter dopolnilno odločbo št.
U-I-29/96 z dne 8. 1. 1998, Uradni list RS, št. 7/98 in
OdlUS VII, 3).

5. ZPIZ določa dva temeljna pogoja za pridobitev pravi-
ce do pokojnine: dopolnitev določene starosti in dopolnitev
določene pokojninske dobe. Pogoja sta določena kumula-
tivno in sorazmerno: ob višji starosti je določena krajša, ob
nižji starosti pa daljša pokojninska doba. Ob izpolnitvi pogo-
jev, določenih v izpodbijanih členih ZPIZ, lahko zavarova-
nec uveljavlja pravico do pokojnine, dosežena pokojninska
doba pa vpliva tudi na odmero pokojnine (na njeno višino).

6. O polni starostni pokojnini je mogoče govoriti v
primeru, ki zagotavlja odmero pokojnine v maksimalni možni
višini: ta je po 52. členu ZPIZ 85% od pokojninske osnove.
Pogoje za odmero take pokojnine določa četrti odstavek
39. člena ZPIZ in so različni za moške in ženske tako glede
starosti (58 oziroma 53 let), kot glede pokojninske dobe
(40 oziroma 35 let). Odmerni odstotek je sicer enak za vse,
vendar je dejanska višina pokojnine odvisna od pokojninske
osnove, ki je različna za vsakega zavarovanca.

7. Pravico do pokojnine je mogoče uveljaviti tudi s
krajšo pokojninsko dobo (prvi odstavek 39. člena ZPIZ)
20 let, ki je enaka tako za moške kot za ženske. Razliki
glede na spol sta v takem primeru dve. Za moške je dolo-
čen višji starostni pogoj (63 let) v primerjavi z ženskami (58
let). Različen pa je tudi odmerni odstotek (za moške 45%,
za ženske pa 55% od pokojninske osnove), kar je posledica
razlik v izhodiščnem odmernem odstotku za minimalno po-
kojninsko dobo in v različnem povečevanju tega odstotka za
obdobje od 15 do 20 let pokojninske dobe (52. člen ZPIZ).

8. Podobno kot v primeru iz prejšnje točke velja tudi za
možnost upokojitve z minimalno zavarovalno dobo 15 let
(tretji odstavek 39. člena ZPIZ), le da je starostni pogoj še
za dve leti višji (65 let za moške oziroma 60 let za ženske).
Razlika je še v tem, da zakon kot pogoj določa v tem prime-
ru zavarovalno in ne pokojninsko dobo: upošteva se torej le
čas vključenosti v zavarovanje, ne pa tudi druga obdobja, ki
se sicer še vštevajo v pokojninsko dobo.

9. Predčasno pokojnino lahko uveljavljajo le določene
kategorije zavarovancev. Starostni pogoji so enaki kot pri
polni starostni pokojnini (torej tudi enako različni za moške in
ženske), za pet let pa je nižji pogoj pokojninske dobe (35 let
za moške oziroma 30 let za ženske). Pri odmeri pokojnine v
odmernem odstodku ni bistvenih razlik glede na spol. Ker se
pokojnina odmeri z upoštevanjem dopolnjene pokojninske
dobe (tretji odstavek 40. člena ZPIZ), to pomeni za moške
75% in za ženske 76% od osnove (52. člen ZPIZ). Tako
odmerjena pokojnina se nato vsem enako zmanjša za 1% za
vsako manjkajoče leto do dopolnitve starosti iz prvega od-
stavka 39. člena (63 let moški oziroma 58 let ženske).

10. Po mnenju pobudnika naj bi bili moški pri pravicah
do upokojevanja v neenakopravnem položaju glede na žen-
ske: delati bi morali več let in do višje starosti. Če glede
starosti to v načelu drži, pa glede obveznosti delati dlje časa
to ni nujno. Pogoj za pridobitev starostne pokojnine je na-
mreč pokojninska in ne delovna (zavarovalna) doba. Pravilo-
ma (pri večini zavarovancev) se sicer res pokrivata, ne pa
vedno (posebne dobe, ki se vštevajo v pokojninsko dobo,
dokupi pokojninske dobe). S stališča pokojninskega zava-
rovanja gre torej za vprašanje presoje razlogov, zaradi kate-



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 3. 12. 1999 / Stran 14671

rih so pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine
različni za moške in ženske.

11. Ustavno sodišče je v že citirani odločbi št.
U-I-150/94 izhajalo iz predpostavke, da je določitev različ-
nih pogojev ter meril za odmero pravic iz pokojninskega
zavarovanja v pristojnosti zakonodajalca in ni v neskladju z
ustavo, kolikor (taka različnost) temelji na legitimnih ciljih in
so ukrepi za dosego teh ciljev določeni racionalno in soraz-
merno glede na objektivno ugotovljene razlike med zavaro-
vanci: “Po drugem odstavku 14. člena ustave so vsi pred
zakonom enaki. Ena od ustavno varovanih pravic je tudi
pravica do socialne varnosti, ki je po 50. členu ustave zago-
tovljena državljanom pod pogoji, določenimi z zakonom. V
okviru pravice do socialne varnosti ustava posebej nalaga
državi, da uredi obvezno pokojninsko zavarovanje in skrbi
za njegovo delovanje. Zakonodajalec je torej pooblaščen,
da določi pogoje in obseg pravic, ki gredo zavarovancem iz
obveznega pokojninskega zavarovanja, pri čemer mora za-
konska ureditev zagotavljati posamezniku socialno varnost
in njegovo enakost pred zakonom, ob upoštevanju temelj-
nega načela o Sloveniji kot pravni in socialni državi (2. člen
ustave). Načelo enakosti pred zakonom pomeni predvsem
zahtevo po nearbitrarni uporabi prava do pravnih subjektov,
zavezuje pa tudi zakonodajalca k zagotavljanju enakosti sub-
jektov pri zakonodajnem normiranju. Ne preprečuje, da bi
zakonodajalec različno urejal pravna razmerja, ampak ga
obvezuje, da mora enaka razmerja urejati enako ter različna
različno. Pri tem mora v okviru namena zakona oziroma
njegove posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, soraz-
merna objektivno ugotovljeni neenakosti med posameznimi
subjekti”.

12. V obravnavani zadevi je kriterij razlikovanja spol,
torej ena od osebnih okoliščin iz prvega odstavka 14. člena
ustave. Določba prvega odstavka 14. člena ustave varuje
pred diskriminacijo: pred neutemeljenim razlikovanjem zgolj
zaradi osebnih okoliščin posameznikov. Gre torej predvsem
za “obrambno pravico” za odpravo diskriminacije.

13. Dejstvo je, da smo ljudje različni in še posebej, da
moški in ženske niso enaki: tako po naravnih kot v družbe-
nih vlogah, ki jih imajo v vsakdanjem življenju. Ustavno na-
čelo o enakosti vseh pred zakonom ne pomeni, da bi moral
zakonodajalec formalno vzpostavljati enakost tudi tam, kjer
enakosti objektivno (po naravi stvari) ni. Strinjati se je s
stališčem vlade v mnenju z dne 4. 2. 1999, da je bistvena
dejanska enakost med spoloma. To pomeni sprejemanje
takih ukrepov, ki bodo povsod, kjer bo to mogoče, zagotav-
ljali enake možnosti za uveljavljanje ustavnih in zakonskih
pravic ne glede na spol. Eden od možnih ukrepov je tudi
vzpostavljanje dejanske enakosti tam, kjer neka osebna
okoliščina posameznika sicer postavlja v neenak, podrejen
ali slabši položaj. Vlada v citiranem mnenju navaja, da razli-
ke med spoloma izhajajo iz tradicionalnih družbenih vlog, ki
so pripisane spoloma. Ženska naj bi dejansko opravila več
ur dela na dan kot moški, saj naj bi po opravljenem delu v
službi, prevzela nase še pretežni del družinskih obveznosti.
Drugi razlog za različno obravnavanje spolov pri določanju
upokojitvene starosti je v tem, da lahko ženska realno do-
polni krajšo pokojninsko dobo kot moški, če ostane doma
zaradi materinstva. Zaradi tega so za žensko določeni nižji
upokojitveni pogoji, odmerni odstotek za odmero pokojnine
pa se za žensko dviga hitreje, tako da pri odmeri pokojnine
kljub nižji starosti ni v slabšem položaju kot moški.

14. Izpodbijana ureditev ne pomeni diskriminacije moš-
kih, temveč daje določene ugodnosti ženskam. Ugodnejši
položaj določenih skupin glede posameznih pravic ne po-
meni že sam po sebi kršitve načela enakosti v primerjavi z
drugimi skupinami, če so posebne ugodnosti logično ute-

meljene in ne presegajo obsega, ki ga upravičuje razlog,
zaradi katerega so dane. Taka posebna ureditev mora biti
tudi v sprejemljivem razmerju s splošno ureditvijo pravic in z
dotedanjo ureditvijo takega posebnega področja ter s splo-
šnimi in posebnimi družbenimi razmerami na področju, ki ga
zakon ureja.

15. Zgolj zaradi svojega spola nihče ne sme biti zapo-
stavljen ali imeti prednosti. Dopustno pa je razlikovanje po
spolu, ki služi vzpostavljanju dejanske enakosti (enakoprav-
nosti) med spoloma tam, kjer sicer obstajajo objektivne bio-
loške ali funkcionalne razlike med njima. V takem primeru
zakonodajalca ne zavezuje le prepoved razlikovanja, ampak
tudi (in predvsem) dolžnost pozitivnega ravnanja: zagotoviti
možnosti za dejansko enakopravnost med moškimi in žen-
skami. Različno obravnavanje moških in žensk je torej upra-
vičeno tedaj, ko – tudi ob upoštevanju načela o socialni
državi iz 2. člena ustave – izravnava neugodnosti, ki izvirajo
iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbe-
nih vlog. Zakonodajalec je smel iz tega izvirajoče razlike, ki
na področju pokojninskega zavarovanja prizadevajo pravilo-
ma ženske, kompenzirati z ureditvijo, ki ženskam omogoča
pridobitev pokojnine časovno prej kot moškim.

16. Tako v Sloveniji kot v okviru Evropske unije in
drugod po svetu, je splošno sprejet cilj uveljavitev načela o
enakem obravnavanju moških in žensk: od enakih možnosti
za izobraževanje in usposabljanje za poklice, enakih možno-
sti za dostopnost vsakega delovnega mesta pod enakimi
pogoji, enakih možnosti za napredovanje, enakega plačila
za enako vredno delo, enakega varstva zaposlitve in varstva
pred izgubo zaposlitve, enakih možnosti za uveljavljanje so-
cialnih dajatev v sistemih obveznega socialnega zavarova-
nja. Tega cilja pa ni mogoče doseči z deklarativnim predpi-
sovanjem enakosti in čez noč. Kot navajata že Državni zbor
in vlada, tudi zakonodaja Evropske unije na področju social-
ne varnosti predpisuje postopno uveljavljanje tega načela.
Direktiva Sveta 79/7/EGS o postopnem uveljavljanju (ure-
sničevanju) načela enakega obravnavanja moških in žensk v
zadevah socialne varnosti že v svojem nazivu nakazuje, da
gre za postopno uveljavljanje enakosti moških in žensk pri
določanju pogojev za uveljavljanje pravic iz zakonskih siste-
mov socialne varnosti. V ta namen so določene tudi izjeme,
ki omogočajo ohranitev določenih razlik – ob obveznosti
držav članic (kar Slovenija sicer še ni), da občasno preverja-
jo utemeljenost nadaljnjega obstoja takih razlik. Družbeni
razvoj namreč prinaša spremembe tudi na področju odno-
sov med spoloma in pri tem odpravlja neenakosti med nji-
ma. Kolikor razlik med spoloma v dejanskem življenju ni več
ali so bistveno manjše, ni več potrebe po različni zakonski
ureditvi. Ne sicer povsod. Nekatere razlike bodo objektivno
ostale tudi za naprej (na primer rojevanje otrok in potreba,
da vsaj določen čas za novorojenega otroka skrbi mati). V
skladu s tem bo tudi predlagana nova pokojninska zakono-
daja postopoma odpravila oziroma zmanjšala sedaj uzako-
njene razlike med spoloma glede pogojev za upokojitev.

C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Mi-
roslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Loj-
ze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Od-
ločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-298/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1999

Predsednik
Franc Testen l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4627. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gos-
podarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne kolektiv-
ne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št.
40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za razlago
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na
2. seji dne 27. 10. 1999 in 4. 11. 1999 soglasno sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti

Pravica do izplačila regresa za letni dopust – drugi
odstavek 1.  točke 51. člena SKPgd

1. Po drugem odstavku 1. točke 51. člena SKPgd je
pravica do izplačila regresa za letni dopust vezana na pravi-
co do izrabe letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90,
5/91 in 71/93, v nadaljnjem besedilu: ZDR), ne pa na
dejansko izrabo letnega dopusta.

2. Pravica do izplačila regresa za letni dopust v soraz-
mernem delu ne pripada delavcem, ki v koledarskem letu ne
izpolnijo pogoja za pridobitev pravice do izrabe letnega do-
pusta po prvem odstavku 57. člena ZDR, čeprav imajo
pravico do letnega dopusta, sorazmerno času, prebitem na
delu po drugem odstavku navedenega člena.

3. V primeru, da je delavec pridobil pravico do izrabe
letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena ZDR, pa ga ni
mogel izrabiti iz razlogov na strani delodajalca, mu skladno z
drugim odstavkom 1. točke 51. člena SKPgd pripada re-
gres za letni dopust, ne glede na to, da je zaradi tega, ker ni
mogel izrabiti letnega dopusta iz razlogov na strani deloda-
jalca, uveljavil odškodnino za neizrabljeni letni dopust po
splošnih načelih civilnega prava.

Skladno z drugim odstavkom 1. točke 51. člena SKPgd
ter upoštevaje točko 1. te razlage ter prejšnji odstavek te
točke razlage, je določba četrtega odstavka 1. točke 51. čle-
na SKPgd nepotrebna.

4. Tudi v primerih iz 59. člena ZDR je delodajalec, pri
katerem je delavec pridobil pravico do izrabe letnega dopusta
po prvem odstavku 57. člena ZDR, dolžan izplačati regres za
letni dopust po drugem odstavku 1. točke 51. člena SKPgd,
razen če se delodajalca ne dogovorita drugače.

Št. 3/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
komisije

Miran Kalčič l. r.

4628. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne
kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za

razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejav-
nosti na 2. seji dne 27. 10. 1999 in 4. 11. 1999 soglasno
sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti

Jubilejna nagrada – 2. točka 51. člena SKPgd
1. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejav-

nosti (Uradni list RS, št. 40/97) je v 2. točki 51. člena
nagrade za delovne jubileje uredila drugače kot so bile
urejene v splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo (Urad-
ni list RS, št. 39/93) in je kot podlago za pridobitev jubilejne
nagrade določila delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.

2. Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe dejavnosti
oziroma kolektivne pogodbe pri delodajalcu lahko podlage
za pridobitev jubilejne nagrade uredita drugače ali ugodne-
je, kot to določa 2. točka 51. člena SKPgd, vendar drugač-
na ureditev nima vpliva na pravico do jubilejne nagrade po
določbah SKPgd.

Št. 2/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
komisije

Miran Kalčič l. r.

4629. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gos-
podarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne kolektiv-
ne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št.
40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za razlago
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na
2. seji dne 27. 10. 1999 in 4. 11. 1999 soglasno sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti

Uveljavljanje pravic na podlagi delovne dobe pri zad-
njem delodajalcu (splošne določbe o plačah in drugih oseb-
nih prejemkih) – drugi odstavek 42. člena SKPgd

1. Za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu se šteje
neprekinjena delovna doba pri zadnjem delodajalcu in nje-
govih pravnih prednikih ter pri delodajalcih, ki so kapitalsko
povezani z večinskim deležem.

2. Za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu se štejejo
tudi obdobja delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, njego-
vih pravnih prednikih in delodajalcih, ki so kapitalsko pove-
zani z večinskim deležem, med katerimi so prekinitve, ne
glede na to, ali je do prekinitve prišlo zato, ker je bil delavec
začasno brezposeln ali je imel status dijaka oziroma študen-
ta, ali je bil v delovnem razmerju pri drugih delodajalcih ali je
do prekinitve prišlo iz drugih razlogov.

Št. 4/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
komisije

Miran Kalčič l. r.
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4630. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne
kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za
razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejav-
nosti na 2. seji dne 27. 10. 1999 in 4.  11. 1999 soglasno
sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti

Dodatek za delo v delovnem času, ki je za delavce
manj ugoden – prva alinea petega odstavka 46. člena
SKPgd

Po določbi prve alinee petega odstavka 46. člena
SKPgd se šteje delo v popoldanski in nočni izmeni za delo
v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, zato pripa-
da delavcu za čas dela v popoldanski in nočni izmeni
dodatek v višini 10 odstotkov od osnovne plače, če se
delovni proces izvaja najmanj v dveh izmenah, ali dopol-
danski in popoldanski, ali popoldanski in nočni ali nočni in
dopoldanski izmeni.

Št. 5/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
komisije

Miran Kalčič l. r.

4631. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov

Na podlagi 21.a in 21.č člena zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) je UO Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve na 2. izredni seji
dne 21. 6. 1999 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se ustanovi javni gospodarski zavod (v

nadaljnjem besedilu: zavod).
Zavod je pravna oseba.

FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Firma zavoda je Zavod za obvezne rezerve nafte in

njenih derivatov.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 106.

DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod izvršuje gospodarsko javno službo zagotavljanja

obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
V statut zavoda in v sodni register se za izvrševanje

gospodarske javne službe in nalog iz prejšnjega odstavka
vpišejo naslednje dejavnosti v skladu s standardno klasifika-
cijo dejavnosti:

– trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi,

– posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij,

– prekladanje,
– skladiščenje,
– cestni tovorni prevoz,
– drugo finančno posredništvo,
– dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-

godbi,
– projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi druge dejav-

nosti, ki so potrebne za opravljanje poslovnega predmeta iz
prejšnjega odstavka.

VIRI FINANCIRANJA DELA IN POSLOVANJA ZAVODA

4. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva

iz plačil nadomestila za izvrševanje gospodarske javne služ-
be, ki ga zavodu kot obvezno članarino plačujejo uporabniki
v skladu z zakonom.

Sredstva za začetek dela zavoda se zagotovijo iz pre-
moženja zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Finančna sredstva in blago se dajo zavodu kot posoji-
lo, rezervoarje s pripadajočo opremo, poslovne prostore in
premično opremo, (kot na primer: pisarniško, telekomuni-
kacije, računalniško opremo ter prevozna sredstva in dru-
go), pa v najem.

Ta razmerja se podrobneje uredijo s posebnimi pogod-
bami.

ORGANI ZAVODA

5. člen
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.

6. člen
Upravni odbor zavoda ima šest članov, ki jih imenuje in

razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona.

7. člen
Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. nadzoruje poslovanje zavoda,
2. sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
3. sprejema letni program dela in finančni načrt za-

voda,
4. sprejema finančno poročilo zavoda,
5. predlaga način uporabe presežka prihodkov nad

odhodki zavoda oziroma o načinu pokrivanja primanjkljaja,
6. imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
Glede na ustanoviteljske pravice in odgovornosti Za-

voda Republike Slovenije za blagovne rezerve, je za ve-
ljavnost odločitev upravnega odbora zavoda iz prejšnjega
odstavka, in sicer za sprejem statuta zavoda, za imenova-
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nje in razrešitev direktorja zavoda potrebno soglasje
upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve.

8. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, kadar je na seji navzoča

večina članov odbora.
Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino nav-

zočih članov odbora. Pri neodločenem rezultatu glasovanja
odloči predsednikov glas upravnega odbora.

Sklicevanje in vodenje sej in druga vprašanja, ki zade-
vajo delo upravnega odbora, se uredijo v statutu zavoda in v
poslovniku o delu upravnega odbora.

9. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, pred-

stavlja in zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela
zavoda.

Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje naslednje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne,
organizacijske ali tehnične smeri in

– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let v gospodarstvu.

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja, se po-
drobneje določijo v statutu zavoda.

NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

10. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in

za svoj račun.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Do imenovanja direktorja zavoda opravlja to funkcijo

vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje upravni odbor Za-
voda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Vršilec dolžnosti mora za imenovanje v to funkcijo iz-
polnjevati vse posebne pogoje iz drugega odstavka 9. člena
tega sklepa.

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

Republike Slovenije.

Št. 3639/99
Ljubljana, dne 21. junija 1999.

Predsednik
upravnega odbora

Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Anton Grabeljšek l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

4632. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 (za območje Mestne
občine Ljubljana)

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
9. seji dne 8. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (za območje Mestne občine

Ljubljana)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97,

72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99 in 79/99) – za
območje Mestne občine Ljubljana, (v nadaljevanju: prostor-
ski plan Mestne občine Ljubljana), – ki se nanašajo na
območji urejanja VP3/1 Brdo in VS3/2-2 Vič.

2. člen
Vzhodnemu delu območja urejanja VP3/1 Brdo se

spremeni namenska raba iz površine za proizvodnjo, skla-
dišča in terminale v površino za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Ta del območja se priključi območju urejanja
VS3/2-2 Vič.

3. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v 2.

členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski del
prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v 8. točki “Kar-
tografski del dolgoročnega plana“ v kartah:

“– 12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu
1:25.000“,

“– karte v merilu 1:5.000, na katerih so prikazana ure-
ditvena območja naselij“,

“– kartografska dokumentacija k planu v merilu
1:5000“ in

“– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljub-
ljane v merilu 1:10.000“.

4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne

občine Ljubljana so na vpogled na:
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– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za
urbanizem in okolje in

– izpostavah Upravne enote Ljubljana.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določ-

be družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdob-
je 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89
in Uradni list RS, št. 19/91, 40/92, 10/94) – v delih, ki so
v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje
Mestne občine Ljubljana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3520-2/99-2
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V3 Vič

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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) in 26. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95, 71/97,
13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. seji
dne 8. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V3 Vič

1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88
in Uradni list RS, št. 40/92, 49/96 in 63/99) se 1. člen
spremeni tako, da se pika nadomesti z vejico in doda na-
slednje besedilo:

“ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V3 Vič, ki jih je izdelal oddelek za
urbanizem in okolje Mestne uprave mestne občine Ljubljana
v letu 1999 in se nanašajo na območji urejanja VS 3/2-2 Vič
in VP 3/1 Brdo.“

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se doda nov odstavek, ki

se glasi:
“Meje območij VS 3/2-2 Vič in VP 3/1 Brdo in meje

morfoloških enot so določene v zemljiško-katastrskem načr-
tu v merilu 1:1000, ki je sestavni del odloka.“

3. člen
31. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za prometno omrežje in mirujoči promet v območjih

urejanja veljajo določila veljavnih zakonov, pravilnikov in ob-
činskih odlokov.“

4. člen
V prvem odstavku 36. člena se številka “30“ nadomesti

s številko “31“.

5. člen
45. člen se spremeni tako, da glasi:
“Območje urejanja VS 3/2-2 Vič
Morfološka enota 1

Vrste posegov v prostor in oblikovanje objektov ter
ostalih posegov v prostor

Celotna površina je opredeljena kot morfološka eno-
ta 1C.

Stanovanjski objekti na severnem delu območja morfo-
loške enote morajo biti locirani tako, da s svojo podolžno
zasnovo oblikujejo južno obrobje uličnega prostora Ceste
na Brdo.

Dopustni višinski gabariti objektov vzdolž Ceste na Br-
do in v osrednjem delu območja morfološke enote so največ
P+3+mansarda, na južnem delu območja so gabariti največ
P+2+mansarda.

Novi objekti na severovzhodnem delu območja morfo-
loške enote se morajo z odmikom ali v gabaritu prilagoditi
obstoječemu stanovanjskemu objektu ob južni strani Ceste
na Brdo tako, da nanj glede osončenja, požarne varnosti ali
obremenitve s hrupom ne bodo moteče vplivali.

V stanovanjskih objektih vzdolž Ceste na Brdo morajo
biti pritličja pretežno namenjena javnemu programu za po-
trebe območja, to je trgovskim lokalom, storitvenim dejavno-
stim za potrebe gospodinjstev, mirnim poslovnim dejavno-
stim, slaščičarni ali mlečni restavraciji. Hrupne in stanovanj-
skemu okolju moteče dejavnosti niso dopustne. Gostinski
lokali se lahko uredijo v ločenih paviljonskih objektih v ustrez-
ni oddaljenosti od stanovanjskih objektov, tako, da s svojo
dejavnostjo ne bodo motile stanovalcev.

Z ustrezno razporeditvijo objektov je treba zagotoviti
predpisano osvetlitev in osončenje stanovanj.

V okviru funkcionalne površine morajo biti na območju
morfološke enote, v skladu z urbanističnimi normativi, zago-
tovljene tudi zelene površine za igro otrok in počitek stano-
valcev.

Območje mora biti celovito urbanistično zasnovano,
oblikovanje objektov mora biti usklajeno z obstoječimi sta-
novanjskimi objekti na tem območju urejanja. Prostorsko
pomembnejše dele zazidalnega območja je treba označiti z
poudarki v oblikovanju arhitekture objektov ali zunajih
ureditev.

Dopustni faktor izrabe območja – FSI je največ 1.15.
Variantne rešitve:
Urbanistična zasnova območja morfološke enote, ki bo

podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije, se določi na
podlagi izbora najprimernejše variante urbanistično-arhitek-
turne rešitve; variantne rešitve izdelajo vsaj trije različni av-
torji.

Presojo in izbor opravi v sodelovanju z investitorjem
služba Mestne uprave MOL, pristojna za urbanizem.

Območje mora biti tudi glede ureditve zunanjih površin
(tlakovanja, ozelenitve) obravnavano celovito in opremljeno
s poenoteno urbano opremo. Funkcionalno oviranim ose-
bam je treba zagotoviti možnost gibanja brez arhitekturnih
ovir.

Prometno urejanje
Do območja morfološke enote je treba zagotoviti dvo-

stranski dovoz s Ceste na Brdo, kjer se obstoječe dovoze
ustrezno preuredi. Za levo zavijanje se uredi usmerjevalne
pasove.
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Pri tem se prometne razmere na dovozih in v območju
obstoječe stanovanjske zazidave v morfološki enoti 2 na
smejo poslabšati, različni prometni tokovi se ne smejo ne-
kontrolirano mešati.

Pri zaokrožitvi robov pločnikov je treba upoštevati po-
goje za komunalna, dostavna in intervencijska vozila.

Upoštevati je treba obstoječa postajališča javnega pot-
niškega prometa in njihovo ureditev izven voznih pasov ce-
ste.

Cesta na Brdo se uredi tako, da ima na južni strani
poleg pločnika tudi kolesarsko stezo.

Znotraj območja je dopusten promet internega znača-
ja. Dovoljeni so dovozi za potrebe stanovalcev, dovozi za
oskrbo dejavnosti in urgentni promet. Zagotoviti je treba
obračališča komunalnim vozilom.

Potrebna parkirna mesta je treba zagotoviti na funkcio-
nalnem zemljišču objektov, in sicer:

– za stanovanja velikosti do 60 m2 po 1,5PM/stano-
vanjsko enoto,

– za stanovanja velikosti od 60 m2 do 120 m2 po 2
PM/stanovanjsko enoto,

– za stanovanja velikosti nad 120 m2 po 2,5 PM/sta-
novanjsko enoto,

– za manjše uslužnostne lokale po 1 PM/enoto, za
trgovine 1PM/60 m2 bruto površine in za gostinske lokale
1PM/8-12 sedežev.

Za potrebe stanovalcev je treba parkiranje urediti v
podzemni etaži, za potrebe javnega programa in obiskoval-
cev se parkiranje uredi na obrobju zazidave na nivoju terena.

Zagotoviti je treba tudi prostore za shranjevanje koles.
Ureditve peš poti morajo zagotoviti povezanost s so-

sednjimi območji.
Izgradnja objektov komunalne in energetske infrastruk-

ture in urejanje zunanjih površin se izvaja etapno, pri čemer
morajo biti posamezne gradbene etape zaključene celote.

Izgradnja podzemne garaže ne sme povzročiti negativ-
nih posledic glede zalednih podzemnih vod na območju
obstoječih nižje ležečih objektov.

Komunalno urejanje
Splošni pogoji
Komunalno-energetsko omrežje naj poteka po javnih

prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da bo
omogočeno vzdrževanje omrežja in hišnih priključkov.

Pri razvodu komunalnega in energetskega omrežja je
treba upoštevati predpisane medsebojne odmike in odmike
od drugih objektov in drevja.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije morajo biti na
stroške investitorja izdelane programske rešitve komunalno-
energetskih vodov v skladu s pogoji upravljalcev le-teh.

Vodovod
Na severni strani območja poteka po Cesti na Brdo

vodovod LTŽ DN 200 in ob južni strani vodovod PVC d 110.
Pri načrtovanju posegov na območju je treba vodovod
LTŽ DN 200 ustrezno zaščititi ali prestaviti.

Vodovodno omrežje v delu območja ne zadošča pogo-
jem za hidrantno omrežje in za gašenje požarov, zato ga je
treba dopolniti oziroma nadomestiti s cevmi ustreznega pro-
fila. S tem bo omogočeno priključevanje novih porabnikov.

Kanalizacija
Na obravnavanem območju je predviden ločen kanali-

zacijski sistem
Vse odpadne komunalne vode in padavinske vode je

treba ločeno odvajati v kanalizacijsko omrežje po Cesti na
Brdo in po Poklukarjevi ulici.

Odpadne komunalne vode se vodijo v kanalski zbiral-
nik A7. Priključevanje objektov je možno z direktnim pri-
ključkom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij¸ odtok iz
kleti je možen le preko črpališča.

Čiste padavinske vode s streh, zelenic in peščenih
površin se vodi preko kanalov za padavinsko vodo v Gra-
daščico. Padavinske vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba voditi v kanalizacijo za padavinske
vode preko lovilcev maščob.

Električno omrežje
Za napajanje dopolnilne gradnje je treba zgraditi raz-

vodno nizkonapetostno omrežje in prestaviti obstoječo TP.
Plin
Na severnem robu območja ob Cesti na Brdo je zgraje-

no plinovodno omrežje, preko katerega bo možno zagotoviti
oskrbo tudi za predvidene nove potrebe. Zemeljski plin se
bo uporabljal za kuho, pripravo tople vode, ogrevanje in
morebitne tehnološke potrebe predvidenih dejavnosti.

Javna razsvetljava
Vse javne površine je treba opremiti z javno razsvetlja-

vo, ki bo ustrezala svetlobnotehničnim standardom.
PTT omrežje
TK omrežje je vključeno v ATC Vič. Omrežje je izvede-

no s kabelsko kanalizacijo in z zemeljskimi kabli. Ob dopol-
nitvi TK omrežja je treba predvideti tudi razvod za kabelsko
TV.

Varstvo okolja
Območje se nahaja izven varstvenih pasov vodnih vi-

rov.
Območje je glede občutljivosti naravnega ali življenske-

ga okolja za učinke hrupa opredeljeno s III. stopnjo varstva
pred hrupom.

Odjemna oziroma zbirna mesta za komunalne odpadke
morajo biti praviloma urejena na funkcionalnem zemljišču
povzročitelja komunalnih odpadkov. Biti morajo prometno
dostopna, locirana v objektu ali na utrjeni površini, zaščitena
z nadstrešnico in opremljena z vodo za občasno čiščenje ter
z odtokom in lovilcem olj.

Varstvo pred požarom
Urgentne poti morajo biti urejene krožno in v skladu z

veljavnimi predpisi s področja varstva pred požarom.
Protipožarni hidranti morajo biti postavljeni v ustrezni

medsebojni razdalji ob zunanji strani interventnih poti. Zago-
tovljena mora biti zadostna količina vode za gašenje v prime-
ru požara.

Morfološka enota 2
Dopustna je sprememba namembnosti v skladu z 9.

členom splošnih določb taga odloka.
Dopustna so vzdrževalna dela na obstoječih objektih in

posegi v zvezi z urejanjem odprtih površin in komunalnega
omrežja.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3520-2/99-3
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16
Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR
6/18 Pletenina

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
9. seji dne 8. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16

Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR
6/18 Pletenina

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni
KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Uradni
list RS, št. 52/97) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu
stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“in spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal Oddelek
za urbanizem in okolja MOL pod št. 352-92/94 v juniju
1999.”

2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 31. člena se črta

besedilo, ki se glasi: “in objekt na vogalu Zaloške in Grablo-
vičeve ceste”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-22/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4635. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8
Nove Poljane

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
9. seji dne 8. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8
Nove Poljane

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS

7/8 Nove Poljane (Uradni list RS, št. 2/94) se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda naslednje besedilo: “in spremembe in dopol-
nitve odloka, ki jih je izdelal Arhe d.o.o. pod št. 1/99 v
septembru 1999.”

2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“V območju bivše vojašnice je predvidena rušitev vseh

objektov in celotne zunanje in komunalne ureditve.
V celoti je dopustno ohraniti 8 stanovanjskih objektov s

funkcionalnimi zemljišči (parcelami) ob ulici Ob Ljubljanici v
severozahodnem delu območja urejanja. Na teh objektih so
dopustna vsa vzdrževalna in prenovitvena dela ter funkcio-
nalne dopolnitve. V okviru gradbenih meja in višinskih omeji-
tev prikazanih na karti št. 2 Zazidalna situacija in hortikultur-
na ureditev je dopustna tudi dopolnilna gradnja na funkcio-
nalnih zemljiščih objektov.

Dovoljena je tudi sprememba namembnosti v mirno
poslovno dejavnost, ki ne zahteva večje dostave in ni vezana
na večje število obiskovalcev. Parkirna mesta za poslovne
dejavnosti, kot tudi za stanovalce je treba zagotoviti na funk-
cionalnem zemljišču.

Zaradi ureditve križišča Koblarjeva – Ob Ljubljanici se
za 5 m posname le vogal vrtne ograje stanovanjske hiše ob
Ljubljanici 8.”

3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Na rušenem območju bivše vojašnice se zgradijo sta-

novanjski objekti s predvidoma 450 stanovanji.
Del pritličij objektov A, B in D je namenjen poslovnemu

programu. Gostinstvu se nameni največ 10% poslovnih po-
vršin predvsem ob glavnih peš poteh.

Zaključek objekta D ob Koblarjevi ulici (P+3+M) je
namenjen poslovni dejavnosti, zaključek objekta D ob ulici
Ob Ljubljanici (P+3+M) pa pretežno stanovanjem.

Stanovanjski objekti so razporejeni v koncentričnih kro-
gih vzdolž dveh novih krožnih stanovanjskih ulic.”

4. člen
V 6. členu se predzadnji stavek prvega odstavka spre-

meni tako, da se glasi:
“Pod objekti B je predvidena garaža za niz A in B, ki se

navezuje na garažo pod Jakopičevo ulico (Veliko ulico).”

5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Etažnost niza A je P+2+M, niza B in C P+3+M in niza

D pretežno P+4+M, s posamičnimi poudarki P+4+2M in z
zaključki niza P+3+M.”

6. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Objekti A, B in C imajo nulto koto 10 cm nad nivojem

terena.”
V prvem stavku četrtega odstavka se črta besedilo “B

in”.
Črta se četrti stavek četrtega odstavka.

7. člen
V 14. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta

besedilo “pred ohranjenim vojaškim objektom”.
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8. člen
V 15. členu se črtajo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi

odstavek.

9. člen
V 18. členu se črtata tretji in četrti stavek drugega

odstavka.

10. člen
V 23. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“Objekti A in B imajo prostor za smetnjak na koncu niza A na
skupnem funkcionalnem zemljišču soseske.”

11. člen
V 24. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni

tako, da se glasi:

“Križišče Grablovičeve ulice in ulice Ob Ljubljanici se
rekonstruira in razširi, da se pridobi tretji vozni pas za levo
zavijanje, v ostalem delu pa Grablovičeva ostane nespreme-
njena.”

12. člen
V 25. členu se v tretjem stavku prvega odstavka črta

beseda “enostranskim”.

13. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Za potrebe stanovanj se odstavna mesta zagotavljajo v
podzemni garaži z uvozom iz Jakopičeve ulice (Velike ulice).
Le pri nizu A so predvidene tudi garaže na nivoju terena. Za
obiskovalce so predvidena parkirna mesta vzdolž ulic.

Garaža mora obvezno imeti vrata z avtomatskim odpira-
njem s pomočjo kartice ali daljinskega upravljanja, uvozna in
izvozna rampa pa streho zaradi hrupa.”

14. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in

– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Center.”

15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-
rat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in pro-
stor”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-23/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4636. Mnenje o povečanju cen oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 3. in 13. člena zakona o kontroli cen (Urad-
ni list RS, št. 63/99), 3. člena uredbe o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/99) ter
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 9. seji dne 8. 11. 1999 sprejel

M N E N J E

o povečanju cen oskrbe s pitno vodo

I
Mestni svet mestne občine Ljubljana meni, da je ute-

meljeno povečanje tarifnih postavk za obračun oskrbe s
pitno vodo, določenih s Tarifnim sistemom za obračun oskr-
be z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in
čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijske-
ga sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanali-
zacija Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/94), za:

– obračun normalne porabe vode 3,7%

– obračun čezmerne porabe vode 3,7%

– obračun priključne moči 16,9%

– obračun priključnine 1 16,9%

– obračun priključnine 2 16,9%

kar znaša skupno povprečno povečanje cen oskrbe s
pitno vodo za 8,7%.

II
Mestni svet mestne občine Ljubljana sklene, da se

povprečne tarifne postavke, določene s tarifnim sistemom
za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema in
za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode
preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega pod-
jetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (Uradni list RS, št.
47/94) na območju Mestne občine Ljubljana povečajo za:

– obračun normalne porabe vode 3,7%

– obračun čezmerne porabe vode 3,7%

– obračun priključne moči 16,9%

– obračun priključnine 1 16,9%

– obračun priključnine 2 16,9%

kar pomeni skupno povprečno povečanje cen oskrbe
s pitno vodo za 8, 7%.

Ta sklep začne veljati petinštirideset dni po sprejemu
na Mestnem svetu mestne občine Ljubljana.

Št. 3806-3/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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BLED

4637. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bled za leto 1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 2. točke
drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 9. seji dne
24. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Bled za leto 1999

1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999

(Uradni list RS, št. 24/99) se spremeni tako, da se glasi:
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter

račun financiranja:
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

SIT
– prihodki po 21. členu ZFO 534,615.000
– prihodki po 22. členu ZFO 318,721.100
– ostali prihodki 140,350.000
– prenos prihodkov iz preteklega leta 52,841.000

Prihodki skupaj 1.046,527.100

Odhodki so razporejeni na:
– tekoči odhodki 669,873.420
– investicijski odhodki 305,512.680
– rezerve 13,100.000
– račun financiranja – odplačilo dolga 5,200.000
– obveznosti preteklega leta 1998

plačane v letu 1999 52,841.000

Odhodki skupaj 1.046,527.100

2. člen
7. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999

se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

katerih višina je določena s proračunom. V imenu občine se
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.

Višina sredstev med posameznimi postavkami v okviru
namena se lahko med letom prerazporedijo.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

3. člen
18. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999

se spremeni tako, da se glasi:
Prikaz prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.

4. člen
19. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999

se spremeni tako, da se glasi:
Župan samostojno odloča o nakupu zemljišč do površi-

ne 300 m2, za ostale nakupe odloča do vrednosti, za katero
ni potreben javni razpis, vendar mora o tem obvestiti občin-
ski svet.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 40302-1/99
Bled, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BLOKE

4638. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/ 89), v zvezi z 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90) ter na podlagi 6. člena statuta
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet
občine Bloke na 8. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Bloke

plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v na-
daljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine
nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč
ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgrad-
bi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:

1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlori-
sna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
(stanovanje, poslovni prostor, garaža…). Upoštevajo se sa-
mo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.
Za tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površi-
na sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalni-
ce, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter zapr-
tih garažnih prostorov v stavbi ali posebnem objektu. Za
uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje
čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prosto-
rov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.

Poslovni prostor so tudi nepokrita skladišča, parkiriš-
ča, delavnice na prostem in podobno, za katere se ovredno-
ti nadomestilo s 40% točk določenih po 10. in 12. členu
tega odloka.

2. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo in za
katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje oziroma
enotno gradbeno dovoljenje.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.
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Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od neza-
zidanega stavbnega zemljišča se vrednoti s 25% točk, dolo-
čenih po 12. členu tega odloka.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funk-

cionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik...),
ki je lahko fizična oseba pravna oseba, ali samostojni podjet-
nik, oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v
ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki

se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,

ki jih uporabljajo te organizacije, ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podob-
nih organizacij,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-
stvu (gospodarska poslopja ipd.).

6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila

je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nado-
mestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.

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

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemlji-

šča razdelijo na 4 območja.
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Nova vas;
II. območje: Fara, Glina, Nemška vas na Blokah, Ru-

narsko, Studenec, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh;
III. območje: Andrejčje, Hudi vrh, Kramplje, Lahovo,

Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Pajkovem, Rav-
nik, Ravne na Blokah, Radlek, Strmca, Studeno na Blokah,
Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Topol, Volčje,
Zakraj;

IV. območje: Benete, Bočkovo, Godičevo, Gradiško,
Hiteno, Hribarjevo, Jeršanovo, Lepi vrh, Mramorovo pri Lu-
žarjih, Ograda, Polšeče, Rožanče, Sleme, Štorovo, Zales,
Zavrh.

8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo mož-

nost priključitve na javno vodovodno, in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.

III. MERILA ZA DODELITEV TOČK

9. člen
Za določitev točk se uporabljajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,

2. lega stavbnega zemljišča,
3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega

zemljišča.

10. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne ko-
munalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave
se ovrednoti z naslednjimi točkami:

1. cesta v protiprašni izvedbi 10 točk
2. vodovod 10 točk
3. kanalizacija – fekalna 10 točk
4. elektrika 10 točk
5. PTT (telefon) 10 točk
6. javna razsvetljava 10 točk
7. kabelska TV 10 točk
Vodovod, elektrika in telefon se upoštevajo po dejanski

priključenosti objekta.

11. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so

zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena na
naslednje skupine:

A – na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospo-

darskih dejavnosti (enotna klasifikacija dejavnosti),
C – na stavbna zemljišča za poslovne namene gostin-

stva in trgovine na drobno, obrti,
D – na stavbna zemljišča za poslovne namene družbe-

nih dejavnosti,
E –na stavbna zemljišča za poslovne namene bančni-

štva, poštnega prometa, upravne dejavnosti,
F – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.

12. člen
Namembnost stavbnega zemljišča se vrednoti po toč-

kah:

Skupine zemljišč

Lega skupine območja A B C D E F
stanovanja gospodarska gostinstvo, trgovina, šola, ZD, vrtec bančništvo, pošta, počitniške hiše

dejavnost obrt in male upravna dejavost
gospodarske družbe

do 10 zaposlenih

1. območje 60 400 250 60 800 200
2. območje 50 350 200 60 700 200
3. območje 40 300 150 200
4. območje 30 250 100 200
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IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki preje-

majo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek in občani,
katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega
osebnega dohodka, kot minimalnega zneska, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost.

Občinski urad lahko tudi v drugih primerih (elementar-
ne in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nado-
mestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine.

O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pi-
snega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Bloke na
predlog župana.

Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za
dobo petih let oproščeni zavezanci, ki so kupili, oziroma
zgradili nova stanovanja ali stanovanjske hiše in plačali so-
razmerne stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, določene v 2. in 3. členu tega
odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Bloke na predlog župana
potrdi občinski svet. Vrednost točke se spreminja ob izteku
koledarskega leta in velja za obdobje naslednjega leta.

16. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v pollet-

nih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ, ki vodi postopke v zvezi z odmero, evidenti-
ranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obra-
čuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem po-
stopku.

17. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.

Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Bloke posredo-
vati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma
sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Bloke.
Zavezanci odgovarjajo za pravilnost podatkov.

Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m2 stano-
vanjske površine, 100 m2 za počitniško dejavnost in 500 m2

za poslovne dejavnosti.
Zavezanci morajo posredovati podatke Občinski upravi

občine Bloke za plačilo nadomestila po tem odloku in vse
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v
30 dneh po nastanku.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

18. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži

prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin, oziro-
ma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT
do 360.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Bloke.

VII. KONČNI DOLOČBI

19. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na ob-
močju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 8/91).

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

nem listu Republike Slovenije.

Nova vas, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

BOHINJ

4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bohinj

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 16. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski svet občine Bohinj na
11. seji dne 15. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bohinj

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98 in 31/98) se v
petem odstavku 2. člena beseda »naselja« nadomesti z
besedo »območja«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za stanovanjske objekte oziroma prostore se po tem

odloku štejejo stanovanja v blokih, družinske hiše, samski
domovi, domovi za starostnike ter drugi objekti ali prostori,
ki so namenjeni stalnemu (primarnemu) prebivanju (v nadalj-
njem besedilu: stanovanjski namen).
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Za počitniške objekte oziroma prostore se po tem od-
loku štejejo počitniške hišice (vikendi), počitniška stanova-
nja, počitniški domovi, počitniški apartmaji, stanovanjske
hiše, stanovanja in drugi prostori, ki so namenjeni začasne-
mu (sekundarnemu) prebivanju (v nadaljnjem besedilu: po-
čitniški namen).

Za poslovne objekte oziroma prostore se po tem odlo-
ku štejejo vsi objekti in prostori v katerih se opravlja kakršna-
koli poslovna, storitvena ali gospodarska dejavnost ter pro-
stori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddaja-
nju za prenočevanje turistom.«

Poleg meril iz 4. člena tega odloka se za določitev
nadomestila za objekte naštete v prvem, drugem in tretjem
odstavku tega člena upoštevajo še naslednja merila:

1. Namen uporabe stavbnega zemljišča (območ-
je/točk):

Namem. I/1a I/1b I/2a I/3b II III IV

a) stanovanjsko 50 40 50 40 30 20 10

b) počitniško 250 250 350 250 250 350 400

c) nezazidljivo 60 50 60 50 40 30 30

2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča (območ-
je/točk):

Vrsta zidave I/1a I/1b I/2a I/3b II III IV

a) ind. stan.

hiša 60 50 60 50 40 30 20

b) vrstne hiše

/dvojček 50 40 50 40 30 20 10

c) blokovna

gradnja 40 30 40 30 20 / /

3. člen
V 6. členu odloka se spremenijo prvi odstavek, 1. toč-

ka skupaj s tabelo in 2. točka prvega odstavka tako, da se
glasijo:

»Pri poslovnih objektih oziroma prostorih se poleg me-
ril iz 4. člena odloka upoštevajo še naslednja merila:

1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe:
a) proizvodnja peska, kamna in gramoza, proizvodnja

gradbenega materiala,
b) kovinsko predelovalna industrija, strojna dejavnost,

proizvodnja žaganega lesa, plošč, pohištva ter drugih konč-
nih lesnih proizvodov, gozdarstvo, visoke gradnje in grafična
dejavnost,

c) elektro gospodarstvo, proizvodnja električnih strojev
in aparatov, instalacije in zaključena dela, proizvodnja teksti-
la, prej in tkanin, proizvodnja raznovrstnih izdelkov, komu-
nalna dejavnost,

d) bančništvo, premoženjsko in osebno zavarovanje,
zunanja trgovina, storitve na področju prometa, PTT storitve,
projektiranje in druge sorodne storitve ter poslovne storitve,

e) cestni, železniški promet,
f) obrtne storitve, popravila in osebne storitve,
g) kmetijske storitve, proizvodnja živilskih proizvodov,

kmetijska proizvodnja, vodno gospodarstvo, trgovina na de-
belo,

h) trgovina na drobno in gostinstvo,
i) oddajanje sob in apartmajev, turistično posredova-

nje, dejavnost počitniških domov, druga turistična dejav-
nost,

j) državni organi, lokalne skupnosti, krajevne skupno-
sti, politične stranke ter dejavnost skladov in drugih institu-
cij, ki jih ustanovi država ali občina,

k) izobraževanje, varstvo otrok in mladine, kultura, šport
in rekreacija, zdravstveno varstvo, socialno varstvo.

Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje v
skladu z naslednjo tabelo:

I/1a I/1b I/2a I/3b II III IV

a 900 600 1100 600 500 500 500
b 800 600 1000 500 400 300 600
c 600 500 900 500 300 200 150
d 700 700 700 700 400 300 200
e 600 500 700 500 300 200 600
f 500 400 500 400 300 200 100
g 500 400 500 400 300 200 100
h 600 500 600 500 300 200 300
i 500 400 400 400 300 200 400
j 500 400 500 400 300 200 400
k 200 200 200 200 100 100 200

2. Javna parkirišča, za katere uporabniki plačujejo par-
kirnino, konzumacijo ali kakršnokoli drugo nadomestilo, se
po tem odloku štejejo kot poslovne površine. Točkuje se jih
po vrsti dejavnosti in se za njih plačuje 100% vrednosti
zazidanega stavbnega zemljišča.

4. člen
V 8. členu se na koncu stavka črtata besedi »meseci

uporabe« ter se nadomesti z novima besedama »številom
mesecev v letu«.

5. člen
V 9. členu se tretji odstavek črta.

6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen
Nadomestilo se ne plačuje za:
– poslovne prostore občinskih organov,
– prostore ali objekte, ki jih uporabljajo za svoje delo

organi krajevne skupnosti,
– objekte ali prostore ki jih uporablja zavod Osnovna

šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica,
– za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organiza-

cije in društva,
– za prostore, ki jih uporabljajo kulturna, športna in

druga društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
– logarnice, ki služijo izključno za gozdarske namene.
Nadomestilo se ne plačuje za planšarske stanove na

planinah (stanove) in druge objekte, če se le-ti uporabljajo v
kmetijske namene. Potrdilo o tem ali se objekt uporablja v
kmetijske namene izda pristojna služba zavoda za kmetij-
stvo.

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

nem listu RS.

Št. 061-76/97
Bohinjska Bistrica, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.
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4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

Na podlagi dvanajste alinee drugega odstavka 21. čle-
na in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 93/95,
73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 –
odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 in 74/98) ter 12. in 16. člena statuta Obči-
ne Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št 3/99) in 20. čle-
na odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj,
št. 4/99), je Občinski svet občine Bohinj na 11. seji dne
15. novembra sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

1. člen
V odloku o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

(Uradni list RS, št. 15/96) se spremeni ime odloka tako, da
se pravilno glasi:

»Odlok o ustanovitvi občinskega redarstva Občine Bo-
hinj.«

2. člen
V odloku o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

(Uradni list RS, št. 15/96) se besedilo »redarska služba«
nadomesti z besedilom »občinsko redarstvo« v ustreznih
sklonih.

3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pri opravljanju nalog redarji uporabljajo uniformo, oz-

načbe in opremo ki je določena s pravilnikom ministra za
lokalno samoupravo.

Število in čas uporabe posameznih delov uniforme in
dodatne opreme za enega redarja ter način uporabe le-teh
določi župan s pravilnikom.«

4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta beseda »najmanj«

in število »50.000« ter se nadomesti s številom 100.000
SIT.

V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »naj-
manj« in število »30.000« in nadomesti s številom 50.000
SIT.

V tretjem odstavku 14. člena se črta beseda »najmanj«
in število »20.000« in nadomesti s številom 30.000 SIT.

5. člen
Pravilnik iz drugega odstavka 3. člena tega odloka

sprejme župan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 031-00-3/99
Bohinjska Bistrica, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.

BREŽICE

4641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 10. seji dne  22. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brežice za leto 1999

(Uradni list RS, št. 50/99) se spremeni 2. člen in se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1999

so naslednji:
v SIT

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

prihodki 2.036,153.956 100.000 39,068.176
odhodki 2.104,940.438 - 6,000.000
presežek 100.000 33,068.176
primanjkljaj 68,786.482

Primanjkljaj v višini 35,618.306 SIT se pokriva iz presež-
ka prihodkov nad odhodki iz leta 1998 v višini 5,886.868 SIT.

Proračunska rezerva v višini 29,731.438 SIT se name-
ni za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-40/99-25
Brežice, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CELJE

4642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za
zgraditev čistilne naprave Celja, za
rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za
zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za
zgraditev čistilne naprave Celja, za

rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za
zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
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I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načr-
tu za zgraditev čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lo-
kalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v
Tremerju in Košnici (Uradni list RS, št. 63/93) in je v skladu
s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 63/93) ter
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni list RS, št. 63/93).

II
Osnutek spremembe odloka se nanaša na spremembo

četrtega odstavka 13. člena navedenega odloka, ki se na-
naša na tolerance pri tlorisni zasnovi čistilne naprave.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev na-

vedenega odloka se začne osmi dan od objave sklepa v
Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Pod gra-
dom in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za plani-
ranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge
na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obrav-

DOBREPOLJE

4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1999

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 16. člena statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Dobrepolje na 12. seji dne 23. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Dobrepolje za leto 1999

1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za

leto 1999 (Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni tretji
odstavek, tako da se glasi:

“Občinski proračun za leto 1999 se določa v nasled-
njih zneskih“:

nava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna
skupnost Pod gradom naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora

pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnut-
kom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zav-
zame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-320/99
Celje, dne 24. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Prihodki Odhodki Presežek
Primanjkljaj

Bilanca prihodkov in odhodkov 438,855.711,66 502,155.249,55 –63,299.537,89
Izkaz finačnih terjatev
in naložb 1,415.000,00 1,920.000,00 –505.000,00
Izkaz računa finciranja –120.000,00
Prenos sredstev na računu
iz leta 1998 63,924.357,89
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu 0
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2. člen
V 14. členu odloka se spremeni zadnji odstavek, tako

da se glasi:
“Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s

soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je obči-
na, odloča župan.“

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 40302-1/99
Dobrepolje, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

4644. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone
Predstruge v Občini Dobrepolje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 16.
člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine
Dobrepolje na 10. seji dne 21. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge

v Občini Dobrepolje

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev odloka o

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdob-
je 1986–2000 iz leta 1996 sprejme zazidalni načrt za obrt-
no cono Predstruge, ki ga je izdelala Fakulteta za arhitektu-
ro, št. naloge 7/96.

2. člen
Odlok zazidalnega načrta za obrtno cono Predstruge v

Občini Dobrepolje vsebuje:
Tekstualni del:
1. besedilo odloka za zazidalni načrt nove obrtne cone,
2. soglasja pristojnih soglasodajalcev in
3. posebne strokovne podlage.
Gradivo pod drugo, tretjo in četrto alineo je v prilogi k

odloku in se šteje za njegov sestavni del.

Grafični del:
1. izsek iz plana prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Dobrepolje, M 1:5000
2. mapna kopija, M 1: 2880
3. geodetski posnetek stanja, M 1: 500
4. ureditveno območje z mejo urejanja, M 1:500
5. zazidalna situacija, M 1: 1000
6. prometna ureditev, M 1: 1000

7. ureditev zelenih površin, M 1:1000
8. karte posameznih komunalnih ureditev, M 1:1000 –

zbirna karta komunalnih vodov in vris potrebnih prestavitev
in novih vodov javne infrastrukture,

9. načrt parcelacije z elementi zakoličbe, M 1:1000.

3. člen
Zazidalni načrt določa še:
II. Mejo območja zazidalnega načrta obrtne cone

Predstruge s seznamom parcel,
III. Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto

graditve objektov ali drugih posegov v prostor,
IV. Merila in pogoje glede namembnosti in vrste pose-

gov v prostor,
V. Merila in pogoje za urbanistično, arhitektonsko in

krajinsko oblikovanje,
VI. Merila in pogoje za določanje gradbenih parcel

oziroma funkcionalnih zemljišč,
VII. Merila in pogoje za prometno urejanje,
VIII. Merila in pogoje za komunalno opremljanje,
IX. Pogoji za varovanje okolja,
X. Merila in pogoje za varovanje naravne in kulturne

dediščine,
XI. Prehodne določbe,
XII. Zaporednost izvajanja zazidalnega načrta obrtne

cone Predstruge,
XIII. Tolerance pri gabaritih,
XIV. Obveznosti investitorjev in izvajalcev,
XV. Končna določila.

II. MEJA ZAZIDALNEGA OBMOČJA OBRTNE CONE

4. člen
Celotno območje se nahaja v k.o. Predstruge. Meja

zazidalnega območja obrtne cone Predstruge pa poteka,
kot je opisano v nadaljevanju:

Meja od prve točke, ki leži na skrajnem severovzhod-
nem vogalu območja v osi suhe struge, od tod poteka meja
proti zahodu po osi suhe struge na parceli št. 2379 do
severnozahodnega vogala zazidalnega območja, ki leži na
parceli št. 472/2, kjer se obrne proti jugu in prečka gozdno
parcelo št. 1207/1 do železniške proge, kjer je jugozahod-
ni vogal zazidalnega območja. Tukaj se obrne meja proti
vzhodu in sledi železniški progi do gozdne poti na robu
parcele 1048/306, kjer se obrne proti severu in sprva sledi
gozdni poti nato pa seče parceli številka 1048/374 in
1048/305 ter se zaključi na začetni točki v osi struge suhe-
ga potoka na parceli št. 2379.

5. člen
Zazidalni načrt obrtne cone Predstruge obsega nasled-

nje parcele, vse v k.o. Predstruge. Številka parcele: 471/1,
463/1, 1048/304, 633/1, 1207/1, 1208, 1206/1,
1205/2, 1048/303, 1048/302, 1048/305 (delno),
1048/320, 1048/321, 2378, 1061.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE OBJEKTOV ALI DRUGIH

POSEGOV V PROSTOR

6. člen
Opredelitev funkcije in pogojev za razvoj območja zazi-

dalnega načrta obrtne cone Predstruge
Na območju obrtne cone so predvidene površine za

obrtne dejavnosti, za lahko industrijsko dejavnost, za skla-
diščenje okolju nenevarnih snovi ter površine za izgradnjo
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objektov ali prostorov za vodenje podjetij ter administrativno
dejavnost.

7. člen
Temeljna usmeritev za razvoj obravnavanega območja

je oblikovanje zaokrožene obrtne cone, ki bo upoštevala
obstoječo urbanistično, krajinsko in prometno-komunalno
situacijo širšega in ožjega vplivnega območja ter omogočila
njeno arhitekturno-programsko izgradnjo v smiselnih pove-
zavah z ureditvami v ožjem vplivnem območju. Zazidalno
območje obrtne cone je namenjeno kompleksnemu razvoju
različnih funkcij: od obrtno-industrijskih do poslovno-uprav-
nih. Urbanistični koncept zagotavlja možnost postopne iz-
gradnje tako, da dopušča postopno izgradnjo posameznih
objektov, ki tvorijo v končni fazi zaključeno celoto in dajejo
podobo urejenega in strnjenega dela v obstoječem oziroma
bodočem poselitvenem vzorcu.

8. člen
Notranja strukturiranost obrtne cone
Obrtna cona je notranje razdeljena v petnajst zazidalnih

polj, od tega dvanajst polj dimenzije 45m x 80m, dve polji
dimenzije 35m x 80m oziroma 50m x 80m in eno polje
dimenzije 25m x 80m, ki omogočajo potrebno fleksibilnost
in fazno izgradnjo proizvodnih objektov različnih velikosti.
Polja so medsebojno povezana s sistemom notranjih pro-
metnic. Vsako polje je mogoče deliti na manjša polja, odvi-
sno od potreb in zahtev posamezne dejavnosti (odvisno od
tega ali gre za dejavnosti, ki potrebujejo le pokrite ali tudi
zunanje – odkrite površine oziroma velike manipulacijske
površine). Ob nekaterih prometnicah so izoblikovane parkir-
ne površine, celotno območje cone je opremljeno z zeleni-
cami in zasajeno z drevorednimi vrstami visokodebelnega
drevja.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN VRSTE
POSEGOV V PROSTOR

9. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno predvsem

razvoju obrtnih dejavnosti, za lahko industrijsko dejavnost,
za skladiščenje okolju nenevarnih snovi. Na območju je v
sklopu večjih objektov mogoča tudi opredelitev površin ali
delov objektov za vodenje podjetij ter administrativno dejav-
nost oziroma za tovarniško prodajo. Zaradi velike bližine
naselja in zaradi ekološko rizičnega kraškega terena so v
tem programskem okviru dopustne le tiste dejavnosti, ki ne
obremenjujejo okolja – tako v smislu dopustnih količin in
vsebnosti odplak strupenih snovi v vodotoke, strupenih pli-
nov ali snovi v ozračje in dopustne ravni hrupa, ki ne pred-
stavljajo vizualne motnje v prostoru.

V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen
Za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

so obvezna naslednja merila in pogoji, ki so prikazani v
grafičnem delu ureditvenega načrta, in sicer so to:

– regulacijska linija – to je linija, ki omejuje površine, ki
so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je
določena v grafičnem prikazu,

– gradbena linija – je črta, na katero mora biti postav-
ljena fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu,

– gradbena meja – določa skrajni zunanji rob, do kate-
rega lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem
prikazu,

– horizontalni gabariti objektov – njihova dolžina in širi-
na ter odmiki od regulacijske linije, ki so podani v zazidalni
situaciji,

– vertikalni gabariti objektov – etažnost in višina do
venca, ki so podani v zazidalni situaciji,

– prečni profili ulic – ki so podani in dimenzionirani v
zazidalni situaciji,

– arhitekturni elementi – enostavni volumetrični objekti
z dvokapno streho do naklona max. 12°,

– ozelenjena parkirna mesta in ostale zelene površine
so razvidne iz zazidalne situacije.

11. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje
Obrtna cona leži na gozdnih parcelah med naseljema

Ponikve in Predstruge, zato s svojo pojavnostjo ne sega v
polje pomembnih vedutnih pogledov niti ne leži v bližini
območij pomembne naravne ali kulturne dediščine. Ne gle-
de na to je potrebno težiti k usklajenemu urbanističnemu
oblikovanju celotne obrtne cone, ter k uravnoteženemu obli-
kovanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov nove zazidave
in odprtih javnih površin. Posebno pomembno je oblikova-
nje strešnega horizonta. Ob tem je potrebno načeloma spo-
štovati določene višinske in horizontalne gabarite objektov
kot tudi predvidene gradbene linije. Višinski in horizontani
gabariti objektov so naslednji:

Zaporedna Višina Širina Dolžina
št. objekta do venca v m v metrih v metrih

1 7,5 m 36 m 64 m
2 7,5 m 15 m 40 m
3 7,5 m 30 m 58 m
4 7,5 m 30 m 58 m
5 7,5 m 30 m 58 m
6 7,5 m 17 m 67,5 m
7 7,5 m 30 m 58 m
8 7,5 m 30 m 58 m
9 7,5 m 30 m 58 m
10 7,5 m 30 m 58 m
11 7,5 m 30 m 58 m
12 7,5 m 30 m 58 m
13 7,5 m 30 m 58 m
14 7,5 m 30 m 58 m
15 7,5 m 30 m 58 m

Za oblikovanje tlakov na obdelanih površinah so do-
pustni materiali kot so: asfalt v kombinaciji z granitnimi koc-
kami (dovoljena kombinacija z asfaltom in betonskimi plo-
ščami), obvezna pa je obroba v kamnu ali betonski robniki.
Površine namenjene parkiranju se izvede bodisi v betonski
ali asfaltni izvedbi, ki morajo imeti zagotovljeno odvajanje
meteornih voda preko pravilno dimenzioniranih peskolovov
in oljnih lovilcev. Peskolovi na cestnih in ostalih tlakovanih
površinah se izvedejo v preseku 450 mm z lovilno globino
najmanj 750 mm in skupno globino 1500 mm. Peskolovi za
vodo iz strešin se izvedejo z BC preseka 300 mm globine
1000 mm. Revizijski jaški se izvedejo v preseku 80 mm, na
mestih vklapljanja drugih kanalov preseka 100 mm, na raz-
dalji največ 70 m. Klasični lovilci olj – separatorji ogljikovodi-
kov so preseka 240 mm.
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12. člen
Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje
Pri lokaciji objektov je potrebno upoštevati gradbeno

črto, gabarit objekta, namembnost, smer slemena oziroma
daljše stranice, določen tip objekta in smer dovoza.

Glede na pričakovane dolgoročno dinamične spremem-
be v dejavnostni strukturi obrtne cone se priporoča izgrad-
nja lahkih montažnih konstrukcij, ki dopuščajo zaželjeno
fleksibilnost, mobilnost in morebitno reciklažo posameznih
objektov. Objekti naj bodo oblikovno enostavni geometrično
čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo
prostorsko kompozicijo. Posamezne materialne izvedbe ob-
jektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene.
Težiti je potrebno k lahkim konstrukcijam, ki omogočajo
notranjo fleksibilnost programa in ki jih je mogoče lahko
dopolnjevati ali po potrebi nadomestiti ali odstraniti. Možne
so lahke betonske, jeklene ali lesene konstrukcije v različnih
kombinacijah. Fasade naj bodo preprosto in čisto oblikova-
ne ter so lahko v kovinski, plastični, lahki betonski ali leseni
izvedbi. Pri oblikovanju fasad naj bo poudarjena njihova
horizontalna komponenta. Pri vseh objektih je predvidena
dvokapna streha v rahlem naklonu, tako da se strešine
skrijejo za fasadni venec in se s tem iz bližnjih pogledov
ustvari vtis ravne strehe. Strešina naj bo v naklonu do 12° in
naj daje videz ravne strehe skrite za fasadni venec ali fasad-
no ploskev.

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati
pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir
(Uradni list RS, št. 48/87).

13. člen
Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje
Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in

naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru. Varovati je po-
trebno poglede na značilno strešno krajino robnih zazidav
izven območja urejanja in ohranjati vedute panoramskih po-
gledov vzdolž regionalne ceste Videm–Rašica, kot tudi varo-
vati območje suhe struge potoka, ki predstavlja zeleni pre-
dah med cesto in obrtno cono. Pri ureditvi zelenih površin v
okviru obrtne cone je potrebno uporabiti drevesno vegetaci-
jo obstoječega gozda tako, da se posamezna zazidalna
polja umesti v gozdni prostor. Z ohranitvijo večjega gozdne-
ga pasu v območju suhe struge je potrebno težiti k zmanjša-
nju negativnega vtisa nove zazidave v širšem prostoru. Most
preko struge suhega potoka naj ima leseno ograjo oziroma
po možnosti tudi leseno oblogo venca. Parkirne površine
naj bodo zasenčene z visokodebelnim drevjem in obdane z
okrasnimi zelenicami ali živo mejo.

VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL OZIROMA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

14. člen
Opredelitev gradbenih parcel oziroma funkcionalnih

zemljišč
Površine gradbenih parcel so opredeljene tako, da

poleg prikazanih javnih površin, kot so ceste, zelenice in
javna parkirišča, pokrivajo celoten prostor ureditvenega ob-
močja. V okviru ureditvenega načrta so predvidena stavbiš-
ča in funkcionalna zemljišča v velikosti in obliki, ki jo določa
nova morfologija zazidave in predlagani gradbeni tipi ob-
jektov.

Zaradi varstva pred požarom je potrebno v zazidalnem
območju obrtne cone upoštevati tudi prostorske, gradbene
in tehnične ukrepe varstva pred požarom.

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO
OPREMLJANJE

15. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje območja zazidal-

nega načrta obrtne cone Predstruge
Prometna lega in povezava z regionalno cesto: Obrtna

cona leži med naseljema Ponikve in Predstruge in ni priklju-
čena nobenemu od ureditvenih območij naselij, temveč pred-
stavlja samostojno ureditveno območje. Leži med regional-
no cesto Videm – Rašica in železniško progo, ki poteka od
Grosupljega proti Kočevju, tako da je prometno dobro do-
stopna in se preko potrebnega novega mostu preko potoka
Rašica direktno navezuje na omenjeno cesto. Most mora
upoštevati stoletno vodo. Pri dimenzioniranju in oblikovanju
mostu ter pred njegovo izgradnjo je potrebno predhodno
izdelati hidravlični načrt, kar je pogoj za pridobitev ustrezne-
ga vodnogospodarskega soglasja za potrditev gradbene do-
kumentacije. Predvideno je tudi napajanje obrtne cone pre-
ko novega industrijskega tira, ki ga bo potrebno zgraditi od
železniške postaje Predstruge na podlagi že izdelanih pro-
gramskih zasnov Projektivnega podjetja Slovenskih želez-
nic. Industrijski tir se bo za obrtno cono odcepil od postaj-
nega tira Predstruge št. 3 in potekal vzporedno s progo
Grosuplje – SZ Kočevje na razdalji 5 oziroma 7,50 metra. V
območju obrtne cone se bo razdalja povečala na 25 m
zaradi potrebnega odmika od proge. Levo od industrijskega
tira je predviden prostor za dodaten tir, desno pa je čez celo
cono predviden manipulativni plato v širini 16 metrov ter
industrijska cesta v širini 7,50 metra.

Notranja prometna ureditev: uvoz in izvoz v obrtno co-
no je predviden na severni strani z regionalne ceste Videm–
Rašica. Prometno je cona razdeljena na štiri dele, ki jih
povezuje cesta širine 7 m, ki poteka po njenem obodu.
Glavni cesti v coni potekata v severni in južni smeri, nanju pa
se navezujejo vse prečne napajalne ceste širine 6 m do
posameznih polj oziroma obrtnih in industrijskih objektov.

Glavne (primarne) ceste imajo radije križišč 12 m, se-
kundarne ceste radije 9 m in uvozi na PM radije 4,5 m –
5,5 m.

Na južni strani je cesta del manipulativnega prostora ob
železnici oziroma ob dveh novih industrijskih tirih. Ob sever-
ni cesti in ob prehodu v zahodni del je predvidena ureditev
parkirišča za večje tovornjake z obračališčem z radijem
12,50 m, ob vzhodni obodni cesti pa večje parkirišče za
osebne avtomobile. Parkiranje za osebne avtomobile je pred-
videno tudi ob posameznih obrtnih in industrijskih objektih.
Notranji promet v obrtni coni je organiziran enosmerno, kar
zagotavlja večjo varnost in manj zapletov pri obračanju večjih
tovornih vozil.

Pri nadaljnjem delu je potrebno upoštevati pravilnik o
pogojih graditve gradbenih objektov ali drugih objektov, za-
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progov-
nem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87) ter zakon o temeljih
varnosti v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 26/91),
uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št.
33/98) ter zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97).

16. člen
Ureditev prometnih površin
Vse cestne površine so v asfaltu razen parkirnih povr-

šin, ki jih je mogoče izvesti tudi v betonu. Zaradi oblikoval-
skih posebnosti je mogoča tudi kombinacija asfalta, beton-
skih plošč in granitnih kock.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
OPREMLJANJE

17. člen
Splošna merila in pogoji za komunalno opremljanje

zazidalnega območja obrtne cone Predstruge
Zmogljivosti vodnega vira zadoščajo potrebam za pitno

vodo, s čimer je zagotovljena oskrba s higiensko neoporeč-
no vodo, ki se uporablja tudi kot tehnološka voda.

Delno bo potrebno prestaviti primarno omrežje AC iz-
vedbe prereza 200 mm, ki poteka ob suhi strugi. Novi
zazidalni kompleks se s sekundarno mrežo priključuje na
rekonstruirano primarno omrežje.

V obrtni coni sta predvidena ločena kanalizacijska si-
stema. Vse površinske vode, ki pritekajo v območje urejanja
ali ga prečkajo, je potrebno urediti tako, da bodo vsi objekti
varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Tako zbrane vo-
de se speljejo do naravnega recipienta, ki jih je sposoben
sprejeti brez škode za dolvodne obrežne prebivalce. Me-
teorne vode v območju obrtne cone se odvede v ločenem
kanalizacijskem sistemu.

V obrtni coni se predvidi novo betonsko – montažno
transformatorsko postajo, ki bo locirana v zelenici novega
kompleksa in se bo vzankala z novim odcepom 20 kV dalj-
novoda. Obstoječi visokonapetostni daljnovod, ki prečka
območje obrtne cone bo potrebno delno prestaviti in pod-
zemno kablirati.

Nizko napetostno razvodno omrežje za potrebe novo
predvidenega kompleksa se bo izvedlo iz nove TP. Podzem-
no se kablirajo vsi nadzemni nizko napetostni vodi, ki se
prilagodijo novi urbanizaciji.

V pločnikih notranjih cest bo potrebno zgraditi novo
telefonsko kabelsko kanalizacijo, na katero se bodo naveza-
li novi zazidalni kompleksi preko zemeljskega TK kabla.

Ureditev javne razsvetljave bo potrebno izvesti preko
novega prižigališča, ki bo locirano ob predvideni novi trans-
formatorski postaji. Javna razsvetljava bo potekala v pločni-
kih notranjih cest in po zazidalnih kompeksih skupaj s kabel-
sko televizijo, kolikor bo za to izražene potreba.

18. člen
Vodovod
Tehnični opis predvidenega stanja
Območje ureditvenega kompleksa bo namenjeno obrt-

ni ali lahki industriji in delno za potrebe skladiščenja okolju
nenevarnih snovi.

Obstoječi primarni vod v salonitni izvedbi ∅ 200 mm,
ki poteka po severnem obodu obrtne cone bo potrebno
prestaviti na severno obodno cesto. Primarni vod se izvede
v duktilni izvedbi DN 200 mm in služi kot glavni napajalni vod
za obrtno cono, na katerega se navezuje izgradnja sekun-
darnega omrežja.

Za celovitost oskrbe s pitno in požarno vodo je predvi-
deno izgraditi sekundarno omrežje, ki poteka od rekonstrui-
ranega primarnega voda v duktilni izvedbi DN 200 mm v
pločniku severne obodne ceste, v pločnikih prečno napajal-
nih cest, v pločniku južne dovozne ceste ob manipulativnem
prostoru ob železnici in naprej v pločniku prečne napajalne
ceste do severne dovozne ceste, kjer se naveže na primarni
vod in tvori požarno zanko. Vso sekundarno omrežje se
izvede v duktil izvedbi.

19. člen
Kanalizacija
Tehnični opis predvidenega stanja
Na podlagi idejnih študij in projektnih rešitev za izvedbo

kanalske mreže in sistema čiščenja Dobrepoljske doline naj

bi se fekalne odpadne vode iz ureditvenega kompleksa pri-
ključile na povezovalni kanalizacijski kolektor, ki bo potekal
iz naselja Ponikve do naselja Predstruge, kjer bo locirana
čistilna naprava . Na območju obrtne cone se izvede sekun-
darni kanalizacijski sistem v ločeni izvedbi, ki bo potekal po
severni in južni obodni cesti na katerega se navezujejo ter-
ciarni kanali, ki potekajo po prečnih napajalnih cestah. V
kolikor bo povezovalni kolektor Ponikve – Predstruge s či-
stilno napravo v Predstrugah dograjen, se fekalna kanaliza-
cija priključi na kolektor , v kolikor pa le ta ne bo izgrajen se
ob južno vzhodnem delu obrtne cone izvede začasna čistil-
na naprava, ki mora zagotavljati izpuste v skladu z veljavno
zakonodajo.

Meteorna kanalizacija – zbirni cevovod preseka 450 mm,
priključni 200 in 300 mm. Felkalna kanalizacija primarni kanali
preseka 250 mm, priključni kanali preseka 200 mm. Na me-
stih križanja, loma ali priključka drugih kanalov se izvede revizij-
ske jaške preseka 100 mm na razdalji 50 m.

Vsi priklopi na na kanalizacijski sistem morajo zadostiti
parametrom določenim za izpust v kanalizacijski sistem po
zakonu o varstvu okolja in pravilnikom upravljalca.

Kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi SBC,
duktil, PVC ali tesal.

Meteorne vode se bodo preko ustrezno dimenzionira-
nih peskolovov, lovilcev olj in maščob izlivale v ponikovalni-
co.

Peskolovi na cestnih in ostalih tlakovanih površinah se
izvedejo v preseku 450 mm z lovilno globino najmanj 750
mm in skupno globino 1500 mm. Peskolovi za vodo iz
strešin se izvedejo z BC preseka 300 mm globine 1000
mm. Revizijski jaški se izvedejo v preseku 800 mm, na
mestih vklapljanja drugih kanalov preseka 1000 mm, na
razdalji največ 70 m. Klasični lovilci olj – separatorji ogljiko-
vodikov so preseka 240 mm.

Trasa meteorne kanalizacije poteka vzporedno s traso
fekalne kanalizacije.

Vrsta in profili cevi, objekti, revizijski jaški in odmiki od
ostalih infrastrukturnih vodov bodo določeni s posebnim
projektom za sanitarne in meteorne vode.

20. člen
Ogrevanje
Tehnični opis predvidenega stanja
Glede na to, da pričakujemo izgradnjo obrtne cone v

večih fazah, se ogrevanje izvede individualno s kurilnim oljem
ali plinom.

Ogrevanje objektov in sanitarne vode v njih se izvede
za vsak objekt posebej, možna je tudi uporaba skupinskih
kotlovnic in toplotnih postaj.

Za ogrevanje se kot energent lahko uporablja kurilno
olje, utekočinjen plin ali biomasa – lesni odpadki. V primeru
ogrevanja z lahkim kurilnim oljem mora biti cisterna v objek-
tu, prostor pa oljetesen do višine, ki omogoča ulov celotne
vsebine cisterne in z direktnim izhodom na prosto; kotlovni-
ca mora biti od tega prostora ognjevarno ločena. Cisterna
mora biti ustrezno odzračena, oljevodna instalacija mora biti
položena v oljetesni kineti. Objekti in naprave morajo biti
izvedeni skladno z določili pravilnika o spravljanju in shrambi
kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67).

V primeru plinskega ogrevanja se plinska cisterna po-
stavi zunaj objekta, tako da ne bo predstavljala nevarnosti za
ljudi in okolje, kakor tudi pod pogojem vizualnega maskira-
nja cisterne z intezivno obsaditvijo. Postavitev je ležeča, na
točkovnih temeljih ali peščenem nasipu, minimalni odmik
cisterne od objektov znaša 3 metre. Ob cisterni je potrebno
zagotoviti sklenjen pas 0,60 m praznega prostora. V pasu
3 metre okoli prostora s cisterno ni dovoljeno instaliranje
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virov vžiga niti odlaganje vnetljivih materialov. Pokrovi even-
tualnih kanalizacijskih in drugih jaškov v oddaljenosti do 3
metre morajo biti plinotesne izvedbe. V primeru električne
instalacije mora biti le-ta skladna s predpisi o električnih
napravah na nadzemnih mestih, ogroženih z eksplozivnimi
mešanicami; eventualni strelovod mora biti ustrezno izveden
in ozemljen. Plinsko postajo je potrebno opremiti z ustrezni-
mi opozorilnimi napisi. Pri projektiranju in izvedbi je potreb-
no upoštevati tudi ostala določila pravilnika o utekočinjenem
naftnem plinu (Uradni list RS, št. 71/93).

Za potrebe biomase – lesnih odpadkov je potrebno
urediti posebno deponijo. Le-ta mora biti nadkrita, ograjena
in ustrezno tlakovana. Emisije in imisije v prostor morajo
ustrezati zakonsko predpisanim določilom. Ogrevanje na
biomaso – lesne odpadke je lahko individualno ali skupin-
sko – odvisno od interesa in zmogljivosti glede na količino
biomase.

21. člen
Električna energija
Tehnični opis predvidenega stanja
Na območju zazidalnega načrta se predvidi izgradnja

nove transformatorske postaje moči 700 kW, ki bo locirana
ob južnem delu parkirišča za osebne avtomobile ob vzhodni
obodni cesti in se bo vzankala v prestavljeni 20 KV daljno-
vod Ponikve–Predstruge. Prestavljeni daljnovod bo potekal
po severnem robu južne dovozne poti in se na začetku in na
koncu prestavitve – meje zazidave naveže na obstoječi dalj-
novod z dograditvijo z novima drogovoma.

Kolikor se izkažejo potrebe po večji moči, je možno
vzankati še drugo transformatorsko postajo ob zahodnem
delu dovozne ceste.

NN napajanje
Nizkonapetostni razvod napajanja bo potekal iz trans-

formatorske postaje po zelenici severne in južne obodne
ceste ter po zahodnem delu zelenice sredinske prečne
napajalne ceste nazaj do transformatorske postaje.

Ves NN razvod bo potekal v kabelski kanalizaciji skupaj
z javno razsvetljavo.

Vsi detajli, prerezi, odmiki bodo določeni v elektro pro-
jektu.

22. člen
Javna razsvetljava
Tehnični opis predvidenega stanja
Novo prižigališče bo predvidoma v novi trafo postaji.
Javna razsvetljava bo potekala iz prižigališča ob novi TP

po zelenici severne in južne obodne ceste ter po zahodnem
delu zelenice sredinske prečne napajalne ceste nazaj do
prižigališča v transformatorski postaji.

Ves razvod javne razsvetljave bo potekal v kabelski
kanalizaciji skupaj z NN razvodom.

Izbrani bodo dvosistemski viri, ki omogočajo ob reduci-
rani celonočni razsvetljavi enako stopnjo enakomernosti kot
pri večerni. Avtomatsko se bo prižigala celonočna in večer-
na razsvetljava. Večerna razsvetljava bo del javne razsvetlja-
ve ob določenem času avtomatsko izključila.

Izbrati pa je potrebno svetilko, ki bo dovolj trpežna in
odporna na vremenske in druge neprilike. Izbrana svetilka
mora ustrezati tudi po svetlobnotehničnih karakteristikah.

23. člen
TT omrežje
Tehnični opis predvidenega stanja
Za potrebno število telefonskih priključkov se bo treba

navezati na novi jašek, ki se bo napajal iz telefonske centrale
Videm.

Telefonska kanalizacija po obrtni coni bo potekala iz
jaška glavne kabelske kanalizacije ob regionalni cesti, čez
regionalno cesto, ob robu izvozno-uvozne ceste in naprej
po pločniku severne in južne obodne ceste, ter po zahod-
nem pločniku sredinske prečne napajalne ceste.

Ob izgradnji novih objektov se bo moralo dograditi tudi
notranje telefonsko omrežje.

Ko bodo znane namembnosti posameznih prostorov in
njihova razporeditev, se določi število potrebnih telefonskih
priključkov in predvidi njihovo napajanje.

V času gradnje je potrebno zagotoviti nemoteno tele-
fonsko povezavo.

Vse detajle, preseke, odmike se določi v projektu pre-
stavitve telefonske kanalizacije, ki ga izvede upravljalec.

IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

24. člen
Varstvo pred hrupom, onesnaževanjem zraka in voda
Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je potreb-

no zagotoviti plinifikacijo celotnega zazidalnega območja ali
ogrevanje z kurilnim oljem, ohranitev zelenih površin in zasa-
ditev novih drevoredov ob glavnih notranjih cestah in parki-
riščih. Za obrtne delavnice in storitveno dejavnost je potreb-
no pridobiti predhodno ekološko oceno.

V območju je potrebno upoštevati maksimalno dovo-
ljen nivo hrupa 55 dB za dan in 45 dB za noč. Pri tem je
potrebno upoštevati tudi uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

Ohranjati je potrebno značilne biotope ob suhi strugi
potoka z ureditvijo ograje ter kontrolo vodotokov.

V obrtni coni je lahko locirana le čista obrtna dejavnost,
ki ne potrebuje tehnološke vode in iste ne onesnažuje. Upo-
števati je potrebno probleme z oskrbo požarne vode. Območ-
je ob suhi strugi je poplavno ogroženo pri visokih vodah
Rašice, ki že sedaj ogroža cesto Rašica–Dobrepolje zaradi
propusta pod železniško progo. Predvideni novi most na suhi
strugi Rašice mora omogočati s svojo višinsko niveleto pretok
najvišje računsko določene vode. Objekti morajo biti locirani
izven poplavnih voda. Objekte je potrebno čim bolj prilagoditi
terenu ter hortikulturno primerno urediti okolico.

Tehnološko onesnažene vode posameznih obratov
(obrt, industrija) je pred iztokom v javni kanal potrebno oči-
stiti do mere kot to zahteva upravljalec skupne čistilne na-
prave.

Uporabniki obrtne cone, ki na svojem zemljišču vršijo
manipulacijo oziroma skladiščijo razlivne ali razsipne snovi
lahko to opravljajo le v nadkritih prostorih. Manipulacijske
površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem
razlitju ali razsutju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Vse obrtne dejavnosti, industrijski in drugi objekti mo-
rajo biti opremljeni s kontejnerji, tako da je možno sortiranje
vseh vrst odpadkov. Za kontejnerje je potrebno zagotoviti
reden odvoz odpadkov v za to določena odlagališča.

Varstvo pred požarom:
Pri industrijskih obratih, kjer obstoja velika nevarnost

požara, je funkcionalne površine (utrjene) potrebno urediti
tako, da se v primeru požara s posebnimi zaporami prepreči
izliv požarne vode (ali drugih intervencijskih sredstev) v javni
kanal ali odprti vodotok.

Hidrantno omrežje temelji na krožni vodovodni poveza-
vi kompleksa iz katerih se izvede v skladu z elaboratom o
požarni ogroženosti interna požarna mreža za posamezne
objekte.

Na javnem hidrantnem omrežju se izvedejo nadzemni
hidranti na oddaljenosti največ 80m. Vsak hidrant naj bo
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izveden v profilu najmanj ∅ 80mm in opremljen z zasunom.
Interno hidrantno omrežje mora biti izvedeno preko merilnih
mest.

Profili cevi za sekundarne vode, priključki ter interna
hidrantna mreža bodo določeni s posebnim projektom za
izgradnjo vodovoda, ki mora upoštevati predpisane odmike
od ostalih infrastrukturnih vodov.

X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
Merila in pogoji za varovanje naravne in kulturne dedi-

ščine so
Pri izvajanju posegov in ureditev na območju, za kate-

rega veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine
potrebno upoštevati navodila Ljubljanskega regionalnega
ZVNKD. Ob ureditvi zelenih površin je potrebno uporabiti
drevesno vegetacijo obstoječega gozda, tako da se posa-
mezne cone umesti v gozdni prostor. Predvsem naj se ohra-
ni pas gozda proti regionalni cesti tako, da se doseže manjši
negativen vizualni vpliv cone v prostoru.

XI. PREHODNE DOLOČBE

26. člen
V območju zazidalnega načrta obrtne cone Predstru-

ge, ki se ureja z zazidalnim načrtom so do dokončne realiza-
cije dopustna:

– tekoča vzdrževalna dela na vseh objektih in napra-
vah,

– vzdrževanje gozdnih poti in drugih ureditev in naprav
namenjenih gozdarstvu,

– postavitve začasnih objektov in naprav po posebnem
preudarku,

– odstranitve objektov in naprav, ki so predvidene za
rušenje,

– gradnje in ureditve prometnih, komunalnih in ener-
getskih objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze,

– ureditev javnih in zasebnih talnih površin,
– na območjih predvidenih za gradnjo novih objektov

in ureditev ni dopustno izvajanje nikakršnih posegov, ki bi
kakorkoli ovirali bodoče gradnje in ureditve,

– na območju ni dopustna dejavnost, ki bi presegala
maksimalno dovoljeno raven hrupa 55dB,

– ureditve zelenih površin skladno z ureditveno situaci-
jo in drugimi merili in pogoji za urejanje tega območja.

XII. ZAPOREDNOST IZVAJANJA

27. člen
Zazidalni načrt je mogoče izvajati v več medsebojno

neodvisnih etapah
Novogradnje lahko potekajo neodvisno in na faznost

izgrajevanja niso vezane, vendar je potrebno predhodno
izgraditi dovozno cesto z novim mostom. Ena etapa izgrad-
nje mora obsegati vsaj en otok z vsemi obodnimi cestami in
navezavo na dovozno cesto z urejeno infrastrukturo.

28. člen
Režim in začasna namembnost zemljišč
Ker gre za kompleksno ureditveno območje je le nače-

loma označena tudi etapnost izvajanja zazidalnega načrta.

Kljub temu ni potrebno, da se celotni načrt izvede naenkrat,
temveč se lahko izvaja postopoma in po potrebi po označe-
nih zazidalnih poljih. Znotraj posameznega zazidalnega polja
ni mogoča etapna gradnja, temveč je potrebno nameravani
poseg izvesti naenkrat tako, da se pozida in komunalno ter
prometno uredi celoten otok z dovozno in obodnimi cesta-
mi, pri zazidavi prvega otoka pa se mora obvezno zgraditi
novi most ter glavna dovozna cesta.

XIII. TOLERANCE PRI GABARITIH

29. člen
Tolerance pri gabaritih, ki jih pri lokacijskem dovoljenju

lahko dopusti upravni organ
Horizontalne gabarite za predvidene objekte določa

gradbena črta. Odmiki objektov od gradbene črte in zamiki
gradbene črte preko regulacijske niso dopustni. Pri dopol-
nilnih gradnjah se mora gradbena črta novih objektov prila-
gajati smeri in zamikom obstoječih objektov.

Vertikalni gabariti predvidenih objektov se prilagajajo
celotni zasnovi nove zazidave. Gabariti za posamezne ob-
jekte so razvidni v grafičnem delu zazidalnega načrta.

XIV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

30. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Zagotoviti je potrebno usklajeno in racionalno izvajanje

komunalne infrastrukture.
Izvajanje posameznih posegov in ureditev načrta sprem-

lja strokovna organizacija, ki je izdelala zazidalni načrt.

31. člen
Pred izdajo lokacijske dokumentacije je potrebno pri-

dobiti posebne strokovne podlage za vsako lokacijo pose-
bej skladno z določili tega ZN. Investitor mora pridobiti PVO,
ki mora biti pozitivna. V strokovne podlage je vnesti smerni-
ce in določila iz ekoloških presoj. Posebne strokovne podla-
ge morajo biti pripravljene tako, da ni potrebno spreminjati
ali dopolnjevati komunalnih vodov.

XV. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi

občine Dobrepolje.

33. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska

služba.

34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/97
Dobrepolje, dne 21. septembra 1999.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
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GORNJI PETROVCI

4645. Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji
Petrovci

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Gornji Petrovci in 5. točke 7. člena statuta
Občine Gornji Petrovci je Občinski svet občine Gornji Pe-
trovci na 8. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Gornji Petrovci, s sedežem v

Gornjih Petrovcih, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, us-
tanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Ob-
čine Gornji Petrovci.

II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Gornji Petrov-

ci. Režijski obrat bo v prvi fazi štel pet delavcev. V nadaljeva-
nju delovanja režijskega obrata je možna dodatna zaposli-
tev. Na predlog župana Občine Gornji Petrovci (v nadaljeva-
nju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Gornji Petrovci.

3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenu-

je vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere jim
dodeli župan.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Gornji Petrov-

ci. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven
Občine Gornji Petrovci.

Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet obči-

ne Gornji Petrovci,
– sredstev občinskega proračuna.

5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi

pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.

III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

6. člen
a) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in pada-

vinskih voda,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih povr-

šin in drugih javnih poti,
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunal-

nih naprav,
5. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih cest javnih

poti in drugih nekategoriziranih cest,

6. oskrba s pitno vodo,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
10. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov.

b) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magi-

stralne in regionalne ceste,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
5. zimska služba,
6. postavljanje reklamnih objektov,
7. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
8. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
9. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena

dela,
10. odčitavanje vodomerov,
11. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor

nad pitno vodo iz lokalnih virov in
12. vsa druga vzdrževalna dela.

IV. KONCESIJA

7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da

koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

8. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 6. člena pod točko a)

in b), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokov-
nih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.

9. člen
Občina Gornji Petrovci pridobiva koncesionarje na pod-

lagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za
izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni
list RS, št. 49/98).

10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko

pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot dolo-
ča koncesijska pogodba.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine
Gornji Petrovci, na predlog župana.

11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane de-

javnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,

– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravs-
tvene itd.),

– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in

– da predložijo program dela za izvajanje razpisane
dejavnosti.
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12. člen
Varščina se koncesionarju ne vrača.

V. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o

delovanju režijskega obrata.

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 3151/99
Gornji Petrovci, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

GROSUPLJE

4646. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski
svet občine Grosuplje na 12. redni seji dne 24. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Grosuplje za leto 1999

1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Grosuplje za

leto 1999 (Uradni list RS, št. 43/99) se spremeni peti
odstavek tako, da se glasi:

“Občinski proračun za leto 1999 se določa v nasled-
njih zneskih:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Prihodki 1.907,259.000
II. Odhodki 2.044,569.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) -137,310.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 5,110.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 49,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV-V) -43,890.000

C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna 113,400.000
VIII. Odplačilo dolga 7,100.000
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) 106,300.000
X. Prenos sredstev na računu iz leta 1998 74,900.000
XI. Povečanje sredstev na računu

((I-II)+(IV-V)-IX+X) 0

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski

svet in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40302-3/98
Grosuplje, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov

Zap. Namen Rebalans – I
št. 1999

I. PRIHODKI

1. Davki na dohodek in dobiček 631.816.000
2. Davki na premoženje 181.366.000
3. Domači davki na blago in storitve 21.975.000

Davčni prihodki 835.157.000

4. Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženje 43.060.000

5. Takse in pristojbine 2.887.000
6. Denarne kazni 860.000
7. Prihodki od prodaje blaga in storitev 31.400.000
8. Drugi nedavčni prihodki 361.705.000

Nedavčni prihodki 439.912.000

9. Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 64.800.000

10. Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 283.568.000
Kapitalski prihodki 348.368.000

11. Prejete donacije iz domačih virov 9.700.000
12. Prejete donacije iz tujih virov 3.000.000

Prejete donacije 12.700.000

13. Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 271.122.000
Transferni prihodki 271.122.000

Skupaj prihodki 1.907.259.000

II. ODHODKI

1. Plače, prispevki in drugi osebni
prejemki 72.395.000

2. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 13.320.000

3. Izdatki za blago in storitve 135.380.000
4. Plačila domačih obresti 2.720.000
5. Sredstva, izločena v rezerve 10.127.000

Tekoči odhodki 233.942.000

6. Subvencije 2.000.000
7. Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 45.425.000
8. Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 69.645.000
9. Drugi tekoči domači transferi 496.722.000

Tekoči transferi 613.792.000
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Zap. Namen Rebalans – I
št. 1999

10. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.100.606.000
Investicijski odhodki 1.100.606.000

11. Investicijski transferi 96.229.000
Investicijski transferi 96.229.000

Skupaj odhodki 2.044.569.000

III. Primanjkljaj -137.310.000

Račun finančnih terjatev in naložb

Zap. Namen Rebalans – I
št. 1999

1. Prejeta vračila danih posojil 5.110.000
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 5.110.000

3. Dana posojila in depoziti za kredite 28.000.000
4. Povečanje kapitalskih deležev 21.000.000

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev 49.000.000

Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev -43.890.000

RAČUN FINANCIRANJA

Zap. Namen Rebalans – I
št. 1999

Zadolževanje proračuna 113.400.000
Odplačila kreditov 7.100.000
Neto zadolževanje proračuna 106.300.000

Prenos sredstev na računa
iz leta 1998 74.900.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu 0

4647. Odlok o načinu upravljanja in oddajanja v
uporabo športne dvorane Brinje v Grosupljem

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski
svet občine Grosuplje na 12. redni seji dne 24. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o načinu upravljanja in oddajanja v uporabo

športne dvorane Brinje v Grosupljem

1. člen
S tem odlokom se določajo način upravljanja, oddaja-

nje v uporabo ter način določanja višine in plačila uporabni-

ne športne dvorane Brinje v Grosupljem (v nadaljnjem bese-
dilu: športna dvorana).

2. člen
Občina Grosuplje daje športno dvorano s pripadajočimi

zunanjimi športnimi igrišči in opremo v upravljanje Zvezi šport-
nih organizacij Grosuplje, Adamičeva cesta 29 Grosuplje.
Seznam kvadratur posameznih prostorov športne dvorane in
zunanjih športnih igrišč, ki se daje v upravljanje je naslednji:

– cela športna dvorana 1.251 m2

– plesna dvorana 120 m2

– dvorana za namizni tenis 58 m2

– dvorana za borilne športe 61 m2

– skupni prostori: garderobe v nadstropju za obiskoval-
ce, prostor za režijo tekem, press konferenca, vhodna avla,
sanitarije v nadstropju, balkon, prostor za sodnika, garderobe
za tekmovalce, hodniki, predprostor, shrambe orodij, sod-
niška niša, prostor za prvo pomoč, prostor za snemalno me-
sto, reporterska mesta, klimat, zakloniščni prostori

– zunanje rokometno igrišče
– zunanje košarkarsko in odbojkarsko igrišče
– zunanje igrišče za odbojko na mivki.
Seznam pripadajoče opreme bo dogovorjen s pogodbo

med Občino Grosuplje in Zvezo športnih organizacij Grosuplje.
Občina Grosuplje daje opremljene pisarniške prostore

v nadstropju športne dvorane v upravljanje Zvezi športnih
organizacij Grosuplje. Dva pisarniška prostora sta namenje-
na za Zvezo športnih organizacij Grosuplje, ostali trije pa za
zainteresirana športna društva, pri čemer bodo imela pred-
nost športna društva in klubi, katerih vadba bo potekala v
športni dvorani (rokomet, košarka, odbojka). Zvezi športnih
organizacij Grosuplje se za uporabo pisarniških prostorov
zagotavljajo sredstva za dejanske stroške obratovanja teh
prostorov iz proračuna Občine Grosuplje. Za ostale pisar-
niške prostore sklene Zveza športnih organizacij Grosuplje v
soglasju z Občino Grosuplje z zainteresiranimi športnimi
društvi in klubi pogodbe o uporabi pisarniških prostorov, s
katerimi se jim zaračunajo dejanski stroški obratovanja pi-
sarniških prostorov. Soglasje občine izda župan.

3. člen
Zveza športnih organizacij Grosuplje daje športno dvo-

rano v uporabo naslednjim uporabnikom:
– Osnovna šola Brinje Grosuplje, Adamičeva cesta 29

Grosuplje za pouk in interesne dejavnosti od ponedeljka do
petka v času od 8. ure do 16. ure,

– športna društva in klubi v skladu s programom dela in
urnikom zasedenosti športne dvorane od ponedeljka do
petka v času od 16. ure do 22. ure,

– športna društva in klubi za organizacijo tekem in prire-
ditve in drugi uporabniki za prireditve ob sobotah in nedeljah.

4. člen
Pri uporabi športne dvorane imajo prednost programi

športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ki so vključeni v financiranje
letnega programa športa iz proračuna Občine Grosuplje.

5. člen
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti

športne dvorane sprejme Zveza športnih organizacij Gro-
suplje na predlog strokovne službe Zveze športnih organiza-
cij Grosuplje in v soglasju z Občino Grosuplje pred začet-
kom uporabe športne dvorane oziroma pred začetkom šol-
skega leta. Soglasje občine izda župan.

Program uporabe športne dvorane se uporablja za čas
upravljanja zveze športnih organizacij Grosuplje.



Stran 14694 / Št. 98 / 3. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
Upravljanje in uporabo športne dvorane zagotavlja Zveza

športnih organizacij Grosuplje z obstoječim strokovnim ka-
drom (strokovni delavec – organizator športnih dejavnosti).

Za opravljanje tehničnih del v športni dvorani (vratar-
ska, hišniška opravila, vzdrževalna dela) Zveza športnih or-
ganizacij zaposli enega tehničnega sodelavca (hišnik – vzdr-
ževalec) za čas veljavnosti odloka. Sredstva za tehničnega
sodelavca se zagotovijo iz proračuna Občine Grosuplje.

Nadzor nad uporabo športne dvorane opravlja strokov-
na služba Občine Grosuplje.

7. člen
Cene za uporabo športne dvorane potrjuje občinski

svet s sklepom.

8. člen
Zveza športnih organizacij Grosuplje sklene z vsakim

uporabnikom športne dvorane pogodbo o uporabi športne
dvorane, ki vsebuje pravice in obveznosti uporabnika in
upravljalca športne dvorane. Zveza športnih organizacij Gro-
suplje pošilja sprotno sklenjene pogodbe o uporabi športne
dvorane, podatke o prihodkih in odhodkih pri oddaji športne
dvorane v uporabo ter o ostalih problemih pa dvakrat letno in
sicer do 28. 2.  in 30. 6.  Uradu za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti Občine Grosuplje, ki pripravi poročilo o uprav-
ljanju športne dvorane za obravnavo na občinskem svetu.

9. člen
Sredstva pridobljena iz naslova oddajanja športne dvo-

rane v uporabo Zveza športnih organizacij Grosuplje porabi
namensko za:

– stroške ogrevanja, vode, elektrike, smeti, čiščenja,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugih iz-
datkov,

– tekoče vzdrževanje športne dvorane.

10. člen
Uporabnina za športno dvorano se nakazuje Zvezi šport-

nih organizacij Grosuplje neposredno iz proračuna in sicer
za Osnovno šolo Brinje Grosuplje iz sredstev za osnovno
izobraževanje, za športna društva in klube, ki so vključeni v
financiranje letnega programa športa iz proračuna Občine
Grosuplje pa iz sredstev za šport. Podlaga za nakazilo so
sklenjene pogodbe o uporabi športne dvorane. Ostalim upo-
rabnikom športne dvorane Zveza športnih organizacij Gro-
suplje na podlagi sklenjenih pogodb o uporabi športne dvo-
rane izstavlja račune.

11. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Gro-

suplje in Zvezo športnih organizacij Grosuplje se podrobne-
je uredijo s pogodbo.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 1999 do
30. 6. 2000.

Št. 36100-11/99
Grosuplje, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4648. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 12. redni seji
dne 24. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem

zavodu Kekec Grosuplje

1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec

Grosuplje znašajo od 1. 12. 1999 dalje mesečno na otroka:
SIT

– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja 48.130

– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja 38.520
– program priprave otrok na
vstop v osnovno šolo v obsegu

do 600 ur letno 17.540

Stroški prehrane so opredeljeni z zneskom plačila star-
šev v prvem plačilnem razredu od cene dnevnega programa
za otroke drugega starostnega obdobja.

Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, določene v prejšnjem od-
stavku, preračunane na dan.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 38005-1/99
Grosuplje, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4649. Sklep o razpisu referenduma za plačilo
posebnega samoprispevka za del območja
Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje
modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo–
Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (500m),
Spodnje Brezovo–Peščenik (700m), Spodnje
Brezovo (400m), Peščenik (300m), R331–
Polje–Zgornja Draga (1800m), Leskovec–Mlake
(500m) in za financiranje javne razsvetljave na
Selih in Spodnjem Brezovem

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odločba US
– U-I.-266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skup-
nosti Višnja Gora je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na
14. seji dne 16. 11. 1999 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za plačilo posebnega

samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora, za financiranje

modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo–
Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (500m), Spodnje

Brezovo–Peščenik (700m), Spodnje Brezovo
(400m), Peščenik (300m), R331–Polje–Zgornja

Draga (1800m), Leskovec–Mlake (500m)
in za financiranje javne razsvetljave na Selih

in Spodnjem Brezovem

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega

samoprispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest
Kamno Brdo–Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (500m), Spod-
nje Brezovo–Peščenik (700m), Spodnje Brezovo (400m),
Peščenik (300m), R 331–Polje–Zgornja Draga (1800m),
Leskovec–Mlake (500m) in za financiranje javne razsvetlja-
ve na Selih in Spodnjem Brezovem.

Za dan razpisa referenduma se šteje 16. 11. 1999.

2. člen
Posebni samoprispevek bo uveden za zavezance iz

območij vasi: Kamno Brdo, Spodnje Brezovo, Peščenik,
Polje, Zgornja Draga, Leskovec in Sela.

3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki

so v 12. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

naveden v 12. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci,

ki so svojo obveznost že poravnali.

6. člen
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto

obveznost poravnajo do 31. 12. 1999.

7. člen
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 19,729.702

SIT. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključ-
no za financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa,
katerih predračunska vrednost znaša ca. 35,000.000 SIT.

8. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se bodo zbirala

na žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-
0066003, davčna številka 38432838.

9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev posebnega

samoprispevka opravljajo Svet krajevne skupnosti Višnja Go-
ra in gradbeni odbori posameznih območij.

O realizaciji programa in o porabi sredstev bodo poro-
čali zavezancem na območnih zborih krajanov.

10. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samopri-

spevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).

11. člen
Referendum bo v nedeljo, 19. 12. 1999, od 7. do 19.

ure na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija
krajevne skupnosti Višnja Gora.

12. člen
Na referendumu glasujejo zavezanci, ki so navedeni v

naslednjem seznamu za plačilo posebnega samoprispevka
v naslednjih zneskih:

Zap. Priimek in ime Naslov Znesek samoprispevek
št. v SIT

1. Gorše Janez Sp. Brezovo 1, 1294 Višnja Gora 100.000
2. Gorše Jožica Sp. Brezovo 1, 1294 Višnja Gora 16.132
3. Jevnikar Milan Sp. Brezovo 2, 1294 Višnja Gora 145.163
4. Jevnikar Mojca Sp. Brezovo 2, 1294 Višnja Gora 145.163
5. Petrinjak Vladimir Sp. Brezovo 4, 1294 Višnja Gora 152.261
6. Petrinjak Mersada Sp. Brezovo 4, 1294 Višnja Gora 80.000
7. Gnidovec Marjanca Sp. Brezovo 5a, 1294 Višnja Gora 232.261
8. Jevnikar Marko Sp. Brezovo 7, 1294 Višnja Gora 174.196
9. Jevnikar Maja Sp. Brezovo 7, 1294 Višnja Gora 174.195
10. Novak Franc Sp. Brezovo 8, 1294 Višnja Gora 174.196
11. Novak Janez Sp. Brezovo 8a, 1294 Višnja gora 87.098
12. Novak Janja Sp. Brezovo 8a, 1294 Višnja Gora 87.098
13. Novak Jože Sp. Brezovo 9, 1294 Višnja Gora 58.065
14. Novak Dani Sp. Brezovo 9, 1294 Višnja Gora 116.131
15. Novak Sabina Sp. Brezovo 9, 1294 Višnja Gora 58.065
16. Radelj Jože Sp. Brezovo 10, 1294 Višnja Gora 58.065
17. Radelj Florjan Sp. Brezovo 10, 1294 Višnja Gora 58.065
18. Radelj Slavka Sp. Brezovo 10, 1294 Višnja Gora 116.131
19. Zorč Ana Sp. Brezovo 10a, 1294 Višnja Gora 58.065
20. Škufca Vinko Sp. Brezovo 11, 1294 Višnja Gora 464.522
21. Škufca Franc Sp. Brezovo 13, 1294 Višnja Gora 232.261
22. Škufca Marijan Sp. Brezovo 14, 1294 Višnja Gora 58.065
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Zap. Priimek in ime Naslov Znesek samoprispevek
št. v SIT

23. Rus Alojz Sp. Brezovo 14, 1294 Višnja Gora 200.000
24. Rus Danica Sp. Brezovo 14, 1294 Višnja Gora 148.392
25. Zavodnik Jože Sp. Brezovo 15, 1294 Višnja Gora 174.196
26. Zavodnik Darinka Sp. Brezovo 15, 1294 Višnja Gora 174.195
27. Brčan Tone Sp. Brezovo 16, 1294 Višnja Ggora 232.261
28. Grošelj Anton Sp. Brezovo 17, 1294 Višnja Gora 232.261
29. Grošelj Jože Sp. Brezovo 17a, 1294 Višnja Gora 132.000
30. Grošelj Andreja Sp. Brezovo 17a, 1294 Višnja Gora 100.261
31. Brčan Janez Sp. Brezovo 18, 1294 Višnja Gora 174.196
32. Gorše Andrej Sp. Brezovo 19, 1294 Višnja Gora 174.196
33. Zavodnik Anton Sp. Brezovo 20, 1294 Višnja Gora 329.196
34. Brozovič Igor Sp. Brezovo 21, 1294 Višnja Gora 174.196
35. Brozovič Marjan Sp. Brezovo 21, 1294 Višnja Gora 290.326
36. Gorše Boris Sp. Brezovo 22, 1294 Višnja Gora 32.261
37. Gorše Anica Sp. Brezovo 22, 1294 Višnja Gora 200.000
38. Jezernik Franc Sp. Brezovo 23, 1294 Višnja Gora 406.457
39. Zupančič Janez Sp. Brezovo 24, 1294 Višnja Gora 116.130
40. Gorjanc Miloš Sp. Brezovo 25, 1294 Višnja Gora 278.761
41. Zavodnik Janez Sp. Brezovo nh, 1294 Višnja Gora 139.381
42. Zavodnik Stanka Sp. Brezovo nh, 1294 Višnja Gora 139.381
43. Medved Lado Sp. Brezovo nh, 1294 Višnja Gora 132.261
44. Medved Mateja Sp. Brezovo nh, 1294 Višnja Gora 100.000
45. Mežnarič Tomaž Sp. Brezovo 30, 1294 Višnja Gora 94.087
46. Mežnarič Barbara Sp. Brezovo 30, 1294 Višnja Gora 94.087
47. Gioahin Ivan Sp. Brezovo 30, 1294 Višnja Gora 94.087
48. Poplatnik Jože Prešernova 9, 1000 Ljubljana 242.000
49. Poplatnik Andreja Polanškova 38, Lj.-Črnuče 200.000
50. Erjavec Terezija Polje 2, 1294 Višnja Gora 750.000
51. Erjavec Peter Polje 3, 1294 Višnja Gora 50.000
52. Erjavec Ana Polje 3, 1294 Višnja Gora 700.000
53. Šuštaršič Franc ml. Polje 6, 1294 Višnja Gora 500.000
54. Šuštaršič Franc Polje 6, 1294 Višnja Gora 250.000
55. Kastelic Jože Polje 5, 1294 Višnja Gora 700.000
56. Kastelic Frančiška Polje 5, 1294 Višnja Gora 50.000
57. Lokar Anton ml. Polje 4, 1294 Višnja Gora 750.000
58. Primožič Majda Ul. Goce Delčeva 26, 1000 Ljubljana 100.000
59. Marinčič Franjo Pod gozdom Cesta VI.11, 1290 Grosuplje 350.000
60. Travnik Elizabeta Pod lipami 44, 1000 Ljubljana 50.000
61. Travnik Gabrijela Pod lipami 44, 1000 Ljubljana 50.000
62. Potokar Marjan Marajonova ul. 12, 1000 Ljubljana 350.000
63. Assejev Vladimira Mazijeva 5, 1000 Ljubljana 350.000
64. Možina Franc ml. Zgornja Draga 26, 1294 Višnja Gora 700.000
65. Kotar Anton Peščenik 18, 1294 Višnja Gora 170.000
66. Perme Jože Povšetova 104B, 1000 Ljubljana 170.000
67. Zornik Marjan ing. Celovška c. 108, 1000 Ljubljana 170.000
68. Lampič Alenka Peščenik 21, 1294 Višnja Gora 170.000
69. Vesel Franc Peščenik 16, 1294 Višnja Gora 120.000
70. Končar Franc Kamno Brdo 4, 1294 Višnja Gora 300.000
71. Vrhovec Vida Kamno Brdo 1, 1294 Višnja Gora 150.000
72. Vrhovec Slavko Kamno Brdo 1a, 1294 Višnja Gora 150.000
73. Zupančič Jože Vrh 19, 1294 Višnja Gora 150.000
74. Lokar Frančiška Kamno Brdo 2, 1294 Višnja Gora 150.000
75. Zajc Jože Sela 12, 1294 Višnja Gora 200.000
76. Erjavec Tilen Žabjek 1, 1294 Višnja Gora 150.000
77. Erjavec Irena Žabjek 1, 1294 Višnja Gora 150.000
78. Bombek Ivo Prešernova 21, Radomlje 150.000
79. Brodnik Janez Hribska pot 8, 1290 Grosuplje 150.000
80. Gindiciosi Franci Kamno Brdo 15, 1294 Višnja Gora 150.000
81. Groznik Nace Pot do šole 2b, 1000 Ljubljana 150.000
82. Hren Jože Prešernova 5,1000 Ljubljana 150.000
83. Hrovat Silvo Žabjek 25, 1294 Višnja Gora 150.000
84. Jakupovič Jaka Rožičeva 8, 1000 Ljubljana 150.000
85. Janežič Igor Mariborska 22, 1000 Ljubljana 150.000
86. Lipold Marjan Prešernova 2,1000 Ljubljana 150.000
87. Mašera Marija Tibilisijska 120, 1000 Ljubljana 150.000
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Zap. Priimek in ime Naslov Znesek samoprispevek
št. v SIT

88. Marn Franc Ljubljanska 54a, Šmarje-Sap 370.000
89. Plankar Štefan Adamičeva 1b, 1290 Grosuplje 150.000
90. Škarja Stane Rusjanov trg 3, 1000 Ljubljana 150.000
91. Škufca Lojze ml. Primorska 21, 1000 Ljubljana 150.000
92. Štrus Dušan Miklavčeva 13, 1000 Ljubljana 150.000
93. Tomič Peter Runkova 22,1000 Ljubljana 75.000
94. Tomič Zdenka Runkova 22,1000 Ljubljana 75.000
95. Zajc Stane Jerneja Petriča 14, Škofljica 150.000
96. Završki Ivan Vrhovci c.XXI 27, 1000Ljubljana 150.000
97. Milek Janez Leskovec 22a; 1294 Višnja Gora 100.000
98. Čož Jože Leskovec 23, 1294 Višnja Gora 100.000
99. Erjavec Jože Leskovec 21, 1294 Višnja Gora 30.000
100. Erjavec Marija Leskovec 21, 1294 Višnja Gora 100.000
101. Perme Franc Vidovdanska 2,1000 Ljubljana 50.000
102. Omahen Marija Sela 1, 1294 Višnja Gora 130.000
103. Travnik Karol Sela 3, 1294 Višnja Gora 130.000
104. Travnik Milan Sela 3, 1294 Višnja Gora 130.000
105. Kastelic Viljam Sela 7, 1294 Višnja Gora 130.000
106. Janežič Marija Sela 8, 1294 Višnja Gora 130.000
107. Kastelic Miran Sela 10, 1294 Višnja Gora 230.000

13. člen
Na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka

za sofinanciranje modernizacije krajevnih cest in ureditev
javne razsvetljave iz 1. člena tega sklepa, se glasuje nepo-
sredno in tajno z glasovnicami na katerih je naslednje bese-
dilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA

Na referendumu, dne 19. 12. 1999, za uvedbo plačila
posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skup-
nosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih
cest Kamno Brdo–Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (500m),
Spodnje Brezovo–Peščenik (700m), Spodnje Brezovo
(400m), Peščenik (500m), R331–Polje–Zgornja Draga
(1800m) in za financiranje javne razsvetljave na Selih in
Spodnjem Brezovem.

GLASUJEM ZA GLASUJEM PROTI

Pečat Krajevne skupnosti Višnja Gora

Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali
glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja, ozi-
roma se obkroži beseda PROTI, če se glasovalec ali glaso-
valka z uvedbo posebnega samoprispevka ne strinja.

14. člen
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in re-

ferendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Višnja
Gora, ki za izvedbo smiselno uporablja določila zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o volitvah.

Volilna komisija na podlagi izida referenduma izdela
poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
Svet krajevne skupnosti Višnja Gora sprejme sklep o

uvedbi posebnega samoprispevka, če se večina zavezan-
cev, ki so glasovali, odloči za uvedbo posebnega samopri-
spevka in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna

skupnost Višnja Gora.

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

Republike Slovenije.

Št. 385
Višnja Gora, dne 22. novembra 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Slavko Kastelic l. r.

IVANČNA GORICA

4650. Odločba o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri
Stični

Na podlagi 37. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), mnenja sanitarne inš-
pekcije, št. 526-579/94 z dne 23. 11. 1994 in mnenja
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine, št. 776/94-PJB-JO-AŽ z dne 7. 11.
1994 in 5. člena odloka o pokopališčih, pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/98) ter 16. člena
statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivanč-
na Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica
na 8. seji dne 26. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični

I
Opusti se staro pokopališče v Šentvidu pri Stični, ki leži

na zemljišču, parc. št. 167, k.o. Šentvid.

II
S pokopavanjem na starem pokopališču se preneha z

31. 12. 1999, razen za duhovnike, ki se lahko še v nadalje
pokopvajo v obstoječem grobu.
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III
Upravljalec starega pokopališča v Šentvidu pri Stični je

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični, ki predhodno pridobi
soglasje za zagotavljanje finančnih sredstev in glede načina
poslovanja od Krajevnih skupnosti Dob, Temenica in Sobrače.

IV
Občani, ki želijo prekopati in prenesti posmrtne ostan-

ke pokopanih na tem pokopališču, morajo svojo namero
prijaviti upravljalcu starega pokopališča Krajevni skupnosti
Šentvid pri Stični, ki bo organizirala prekop pod pogoji do-
ločb pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu po-
smrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97) iz starega na
novo pokopališče.

Vsi historični nagrobniki in litoželezni križi z Dvora, ki ne
bodo preneseni na novo pokopališče se ohranijo tako, da se
vključijo v načrte zunanje ureditve javne zelene površine.

V
Prekop posmrtnih ostankov s starega na novo pokopa-

lišče se opravlja v času mirovalne dobe. Stroške prekopa
nosi naročnik.

VI
Mirovalna doba znaša dvajset let po preteku mirovanja

se grobne površine preuredijo izključno kot prosta zelena
površina.

VII
Ta odločba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35207-0002/99
Ivančna Gorica, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

KIDRIČEVO

4651. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kidričevo

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na
2. izredni seji dne 15. 11. 1999 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Kidričevo

1. člen
Drugi odstavek 70. člena statuta Občine Kidričevo

(Uradni list RS, št. 52/99) se spremeni in dopolni tako, da
glasi:

»Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 5 odstotkov volivcev območja, za katero je zbor
sklican. Kolikor ob sklicu zbor ni sklepčen, se šteje, da je
sklepčen, če je po preteku 30 minut od sklica, navzočih vsaj
10 volivcev območja, za katero je zbor sklican. Odločitev
zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovi-
ca volivcev, ki sodelujejo na zboru.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/99-4-30-1
Kidričevo, dne 16. novembra 1999.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOZJE

4652. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za
leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi 16. in 99. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski
svet občine Kozje na 10. redni seji dne 11. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje

za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proraču-

nu Občine Kozje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 70/99)
tako, da se glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo 379,407.000 SIT, prav tako znašajo skupni odhod-
ki občinskega proračuna 379,407.000 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10-0001/99
Kozje, dne 11. novembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4653. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Kozje

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98, 56/98) je Občinski svet občine Kozje na 10. redni
seji dne 11. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Kozje
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Kozje.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Kozje

ustanovi enovit organ: OBČINSKI URAD OBČINE KOZJE, s
sedežem Kozje 37 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski orga-
ni;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
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– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja de-
javnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– urejanja zelenih površin,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo ali

visoko strokovno izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
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24. člen
 Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene

z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom
o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in od-
škodninsko pa županu.

25. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

26. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

27. člen
Župan Občine Kozje v roku enega meseca po uveljavi-

tvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Kozje, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10-0002/99
Kozje, dne 11. novembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4654. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 10. redni
seji dne 11. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Kozje

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje

(Uradni list RS, št. 71/96 in 31/98) se dopolni 3. člen tako,
da se doda 9. točka, ki glasi:

9. Vzdrževanje občinskih cest.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10-0003/99
Kozje, dne 11. novembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRIŽEVCI

4655. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 7. člena
odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 69/99) je Občinski svet občine Križevci na 10.
redni seji dne 24. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Križevci za leto 1999

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kri-

ževci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) tako, da se
glasi:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 266.632.292
II. Skupaj odhodki 261.636.038
III. Proračunski presežek (I-II) 4.996.254

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga 5.600.000
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) –5.600.000
XI. Povečanje (zmanjšanje)

sred. na rač. (III-X) –603.746*

* Znesek 603.746 SIT je enak prenesenim sredstvom iz ŽR pre-
teklega leta

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-2/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.
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4656. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
parcelah številka 1008/1, 1011/4, 1011/5,
1007/1, 1011/6, 1013, 1011/7, 1003/1,
1007/2, vse k.o. Vučja vas

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 15. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci
na seji dne 24. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah
številka 1008/1, 1011/4, 1011/5, 1007/1,
1011/6, 1013, 1011/7, 1003/1, 1007/2,

vse k.o. Vučja vas

I
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
– parcela številka 1008/1, cesta v skupni izmeri

3267 m2 k.o. Vučja vas,
– parcela številka 1011/4, cesta v skupni izmeri

361 m2 k.o. Vučja vas,
– parcela številka 1011/5, cesta v skupni izmeri

409 m2 k.o. Vučja vas,
– parcela številka 1007/1, cesta v skupni izmeri

4265 m2 k.o. Vučja vas,
– parcela številka 1011/6, cesta v skupni izmeri 98 m2

k.o. Vučja vas,
– parcela številka1013, pot v skupni izmeri 4780 m2

k.o. Vučja vas,
– parcela številka 1011/7, dvorišče v skupni izmeri

54 m2 in poslovna stavba v skupni izmeri 21 m2 k.o. Vučja
vas,

– parcela številka 1003/1, cesta v skupni izmeri
2551 m2 k.o. Vučja vas,

– parcela številka 1007/2, vrt v skupni izmeri 100 m2,
k.o. Vučja vas.

II
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

4657. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo
javno infrastrukturo na področju kulture v Občini
Križevci

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 29. in 63. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) ter 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 24.
11. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno

infrastrukturo na področju kulture
v Občini Križevci

I
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura
na področju kulture naslednje nepremičnine na območju
občine Križevci, ki so bile na dan 17. decembra 1994
družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti
in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:

Kulturni dom Križevci (Slomškova dvorana) Križevci pri
Ljutomeru KO Križevci, parc. št. 44/4, ZK vložek168.

II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturni dejavnosti.

III
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški
knjigi.

IV
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spre-

meniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Križevci.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 67/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

4658. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–1990 za območje Občine
Križevci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99) je na seji dne 24. 11. 1999 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana

Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
za območje Občine Križevci
(v nadaljnjem besedilu: program)
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1. člen
Predmet sprememb in dopolnitev

S tem programom se določijo vsebina in obseg stro-
kovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev planskih ak-
tov, subjekti, ki sodelujejo pri spremembi in dopolnitvi plan-
skih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma njihove
naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo
se roki za posamezne faze priprave potrebnih sestavin ter
sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve planskih aktov se nanaša-
jo na:

– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med
Občino Ljutomer in novo Občino Križevci,

– nova planska izhodišča za območje sedanje Občine
Križevci,

– spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč,
– opredelitev športno rekreacijskega centra – gramoz-

ne jame,
– preveritev dejanskega stanja.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokov-
nih podlag se določi z neposrednim naročilom strokovni
organizaciji iz 69. člena ZUNPP.

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
ma se določi župan Občine Križevci oziroma pooblaščeni
predstavnik občinske uprave.

4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev planskih aktov občine so:

– Občina Križevci,
– Ministrstvo za okolje in prostor (Urad za prostorsko

planiranje),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS

Murska Sobota,
– MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Murska

Sobota,
– Zavod za gozdove, Območna enota Gornja Radgona,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste, Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Elektro Maribor, PE Gornja Radgona,
– Geo plin Ljubljana.

5. člen
Terminski plan

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolni-
tve planskih aktov se prične v novembru 1999. Osnutek
sprememb in dopolnitev planskih aktov se dostavi občinski
strokovni službi, pristojni za prostor, najkasneje v roku treh
mesecev po prejemu vseh strokovnih podlag. Župan Občine
Križevci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev planskih aktov; sklep se objavi v
Uradnem listu RS (varianta: na krajevno običajen način).

Javna razgrnitev se izvede v sejni sobi Občine Križevci
in traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi. V
času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v sejni
sobi Občine Križevci.

Občani, organi, organizacije ter drugi zainteresirani ozi-
roma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev planskih
aktov.

V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopol-
nitev planskih aktov posreduje v obravnavo občinskemu sve-
tu Občine Križevci.

Župan Občine Križevci zavzame stališče do pripomb in
predlogov, podanih v času javne razgrnitve.

V roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlo-
gov izvajalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev plan-
skih aktov.

Župan Občine Križevci posreduje dopolnjen osnutek s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad za prostorsko planiranje.

Po sprejemu sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov z ob-
veznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posre-
duje župan usklajen predlog planskih aktov Občinskemu
svetu občine Križevci v obravnavo in sprejem.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Križevci.

7. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 350-03/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

LAŠKO

4659. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 23. člena statuta Obči-
ne Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Laško na seji dne 3. 11.1999 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, predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.
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2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Laško 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 Laško so vse jav-
ne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Laško 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 ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne ose-
be (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti ute-
meljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Laško na predlog župana
in ga posreduje pristojnemu državnemu organu.

(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 upravljalcem te
ceste.

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

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec 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, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske, ki ga določajo predpisi o goz-
dovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Laško na predlog župa-
na, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

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

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

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski
proračun in je njegov sestavni del.

(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izved-
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be 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)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinska uprava.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževanja občin-

skih cest (če je tak postopek potreben glede na rešitev iz
26. člena tega odloka);

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

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe 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 Laško;

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

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za varovanje 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 proračunu Občine Laško.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

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

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla sklenjenega med
sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo 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 nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za izgradnjo 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 štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih 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 prvotne pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč ob-
činska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča ob-
činske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje av-
tobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgraje-
no avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov naprav,

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

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
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(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba 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 občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, dolo-
čenih po prejšnjem odstavku.

23. 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, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna občinska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

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

(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce dru-
gih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60
dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma
upravljalcu 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 upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

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 30. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora
ob stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:

– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za
varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest;

– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregle-
da ne more takoj odpraviti;

– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opu-
stitev bi lahko povzročila poškodbe ceste;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na
občinskih cestah;

– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu,
ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;

– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti
cest.

Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvaja-
lec rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem ob-
činskih cest in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrez-
no opremljenih vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših
ukrepov zavarovanj cest in prometa na njih, opustitev katerih
bi povzročilo poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic se zagotav-
lja v javnem podjetju, ki opravlja gospodarske javne službe.

(3) Občinski svet občine Laško lahko na predlog župa-
na odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh
cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju kra-
jevne skupnosti. Občinski svet občine Laško lahko hkrati
določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna
sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi
odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih
cest je Občina Laško subsidiarno odgovorna.

(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste gre v breme občine.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

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
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojna občinska uprava.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ce-
ste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
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(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekatego-
rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba po-
večati 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
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

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

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi drugih nesreč in podobno), lahko
občinska uprava 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 skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo
razlogi prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti
policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni ter
javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja.

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervenci-
je ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih
obvestiti tudi občinsko upravo.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
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
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občin-
ske uprave.

(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstav-
ka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na

njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
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,
– pri javni poti za kolesarje 3m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Laško.

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

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Laško, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljalca vo-
dov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potreb-
no zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.

33. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske
uprave.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka 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. Upravljalec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga 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 upravljalec 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
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za
opravljanje teh del.
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35. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj ali z nedeljivim
tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve,
skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni pre-
voz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je
vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpi-
som dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa pre-
sega omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je odrejena
na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti polici-
jo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(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.

37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka in površine, ki jih za te namene občinska uprava
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta služba odda naju-
godnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

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

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje občinske uprave.

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 občinske upra-
ve. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve
in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s promet-
no signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti 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 do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati občinska uprava zaradi ugotovitve njego-
ve skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka te teze.

39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo prila-
goditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve pri-
ključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu upravnemu or-

ganu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežni-
mi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.

(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.

Stroški postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije
investitor oziroma upravljalec žičniške naprave.

43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
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44. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostoja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.

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

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

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali pa
kako drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

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

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

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

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

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

47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

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

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
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
te ceste.

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

2. Ukrepi za varstvo prometa

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

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki ne 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
49. člena tega odloka.

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

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni
mestni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občin-
ske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni
mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glav-
ne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, ven-
dar samo v času izven prometnih konic.

49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska
uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
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ljenja, 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 občin-
ske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija za-
časne 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 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne uredtive v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore, zlasti če se ta predla-
ga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih šport-
nih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi
prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka, o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti, se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski
cesti.

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

50. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste
odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava
v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju občinske uprave iz 31. člena tega
odloka.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
občinska uprava, razen v primerih iz 30. 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 za
okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali

naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične ali druge obvestilne signalizacije odloči občin-
ska uprava z dovoljenjem. Občinska uprava ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(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. Občinska
uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj raz-
dalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V
soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je 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 (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma...).Transparenti morajo biti izobešeni naj-
manj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah – zunaj naselja)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 38. in 39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(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 mne-
nje občinske uprave.

54. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja občinska uprava, ter zoper dovolje-
nje iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je dovoljena
pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH
 CEST

55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.
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56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(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:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomankljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

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

4. odrediti odpravo pomankljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved na novi, rekonstruirani ali

obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena
prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5., 6. 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 izvši takoj.

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

– pregledati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodar-
skih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in
skupnosti;

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

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

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih 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 od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, občinsko upravo 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 koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

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

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
31. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
32. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (34. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (37. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
38. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosto-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
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in ob objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (45. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost v prometu (tretji
odstavek 47. člena);

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

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 49. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 49. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (52. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

59. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odsta-
vek 24.člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odsta-
vek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. 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 pristojni
službi občinske uprave najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 40.
člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. 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 in 37/87),
se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. členu tega odloka
ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

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

65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno 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.

66. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 10/87)

67. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 34401-13/99 -13/4
Laško, dne 3. novembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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LENART

4660. Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij
med Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in
Sveta Ana ter o delitvi premoženja prejšnje
Občine Lenart na dan 31. 12. 1998
(premoženjsko delitvena bilanca)

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) ter odločbe ustavnega sodišča
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96
in 12/99), 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list
RS, št. 19/99), 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Urad-
ni list RS, št. 26/99), 21. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) in 15. člena statuta
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) so Občinski
sveti občine Benedikt, na seji dne 19. 5. 1999, Občine
Cerkvenjak na seji dne 19. 5. 1999, Občine Lenart na seji
dne 25. 5. 1999 in Občine Sveta Ana na seji dne 21. 5.
1999 sprejeli

S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjskih razmerij med Občinami

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana
ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Lenart
na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitvena

bilanca)

I
Podpisnice ugotavljajo, da so na podlagi zakona o

lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju bivše
Občine Lenart ustanovljene štiri občine, kot samoupravne
lokalne skupnosti, in sicer: Občina Benedikt, Občina Cerk-
venjak, Občina Lenart in Občina Sveta Ana.

Po določbah 51.b v zvezi z 51.c členom zakona o
lokalni samoupravi se premoženje občine razdeli sporazum-
no. O načinu sporazumne delitve premoženja sprejemajo
odločitve občinski sveti.

Ob smiselni uporabi 51.c člena se premoženje deli na
podlagi naslednjih parametrov: število prebivalcev, udelež-
ba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju
premoženja, lastna udeležba posameznih delov občine pri

ustvarjanju premoženja in obstoječa bremena ter terjatve
občine, ki bodo dospele v naslednjih letih.

Premoženje bivše Občine Lenart se razdeli med novo-
nastale občine in uredijo medsebojna premoženjska raz-
merja na podlagi določb tega sporazuma. Za razdelitev pre-
moženja je podlaga premoženjska bilanca, inventura oziro-
ma popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti Občine
Lenart na dan 31. 12. 1998 ter delitveni ključi in merila,
določena s tem sporazumom.

II
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila

in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi – za nepremičnine in terjatve od njihove

prodaje – razen kupnin za prodana stanovanja do 31. 12.
1998 – ter bremena za njihovo gradnjo (krediti) tako, da je
premoženje last tiste občine, na območju katere leži;

2. po namenu – lastnik je ena ali več občin, katere
prebivalstvu ali območju nepremičnina služi;

3. po deležu prebivalcev – uporablja se za delitev raz-
položljivih sredstev na računu proračuna, računu rezerv ter
za tiste terjatve in obveznosti, ki jih ni možno vezati na
lokacijo premoženja, pri čemer deleži prebivalcev po obči-
nah znašajo:

– Občina Benedikt 11,24%
– Občina Cerkvenjak 12,04%
– Občina Lenart 63,58%
– Občina Sveta Ana 13,14%
4. Po drugih merilih, določenih s to pogodbo.

III
Premoženje bivše Občine Lenart se razdeli po nasled-

njih merilih:
1. Nepremičnine (delitev po legi)
Med nepremičnine po tej pogodbi spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in indivi-

dualne rabe,
– objekti za upravno in poslovno dejavnost,
– stanovanja in s stanovanji povezani poslovni prostori,
– kulturni domovi in v njihovem okviru obstoječi poslov-

ni prostori (ter drugi prostori, ki služijo kulturni dejavnosti),
– športni prostori in igrišča,
– zaklonišča.
Nepremičnine, ki so evidentirane v popisu in knjigo-

vodstvu osnovnih sredstev Občine Lenart po stanju 31. 12.
1998 po posameznih namenih znašajo:

Sedanja vrednost po občinah v SIT

Vrsta nepremičnin Benedikt Cerkvenjak Lenart Sveta Ana Skupaj

a) Objekti za upravno in
poslovno dejavnost – – 76,642.884,70 – 76,642.884,70

b) Stanovanja 26,385.609,50 6,627.587,90 292,824.844,10 26,397.279,80 352,335.321,30
c) Poslovni prostori v

poslovno stan. objektih 1,830.825,10 – 16,045.661,40 16,510.781,00 34,387.267,50
č) Kulturni domovi 13,532.015,60 10,726.486,60 73,197.029,90 12,199.799,90 109,655.332,00
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Podrobnejši pregled spredaj navedenih nepremičnin je
razviden iz priloge Tabela I/1-4.

Objekti in naprave komunalne infrastrukture po obči-
nah so evidentirane pri javnih podjetjih, ki vodijo lastništvo
za nove občine po lokaciji posameznega objekta oziroma
omrežja.

Športni objekti in igrišča se nahajajo v sklopu objektov,
naprav in zemljišč, s katerimi upravljajo javni zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja in delujejo v celoti na območ-
ju posameznih občin, katere z ustanovitvenim aktom uredijo
upravljanje z njihovim premoženjem.

Zaklonišča se nahajajo v sklopu stanovanjskih objektov
in javnih zavodov, na območju Občine Lenart.

Zemljišča, katerih imetnik pravice uporabe po stanju
31. 12. 1998 je Občina Lenart – in kolikor ni za posamezna
zemljišča s tem sporazumom drugače določeno – preidejo v
last posamezne občine tako, kot so evidentirana po legi v
katastrskem operatu Geodetske uprave Republike Sloveni-
je, Območna geodetska uprava Maribor. Evidenca je prilo-
žena tej pogodbi v prilogi II. Občine Benedikt, Cerkvenjak in
Sveta Ana predlagajo vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo
na podlagi tega sporazuma.

Investicije v teku se prenesejo v premoženje občine,
kjer se investicijski objekt oziroma naprava nahaja.

Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana postanejo
lastniki objektov in zemljišč, katerih imetniki pravice upora-
be oziroma lastniki so bile Krajevne skupnosti Benedikt,
Cerkvenjak in Sveta Ana.

Telekomunikacijske zveze za področje zaščite in reše-
vanje ostanejo v skupnem lastništvu oziroma upravljanju vseh
občin, s tem, da se plačilo stroškov naložb in vzdrževanja
naprav uredi s posebno pogodbo.

2. Premičnine (delitev po namenu)
Premičnine, ki jih je uporabljala občinska uprava Obči-

ne Lenart in se nahajajo v prostorih na sedežu preoblikova-
ne Občine Lenart in katerih neodpisana vrednost znaša
14,929.085,20 SIT ter premičnine na območju krajevnih
skupnosti te občine, ostanejo premoženje Občine Lenart.
Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana postanejo lastni-
ce premičnin, ki so jih uporabljale istoimenske krajevne
skupnosti oziroma za KS Lokavec, Občina Sveta Ana.

3. Ustanoviteljske pravice (delitev po namenu)
Podpisnice ugotavljajo, da je bivša Občina Lenart sou-

stanoviteljica javnih in drugih podjetij, in sicer: Nigrad, Javno
komunalno podjetje Maribor, Strma ul. 8, Maribor, Maribor-
ski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor, Jadranska 24,
Maribor in Cestno podjetje Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest d.d. Iztokova 30, Maribor. Podpisnice si
razdelijo kapitalski delež v teh podjetjih v skladu s 4./III.
točko tega sporazuma.

V Komunalnem podjetju Ptuj, ki na podlagi odloka prejš-
nje Občine Lenart opravlja gospodarsko javno službo tudi na
območju bivše Občine Lenart (območje Občine Cerkve-
njak), Občina Lenart nima kapitalskega deleža in s tem tudi
nima statusa soustanovitelja, zato bo ta status samostojno
urejala Občina Cerkvenjak.

Javni zavodi, ki jih je ustanovila bivša Občina Lenart za
področje kulture, predšolske vzgoje in zdravstva (Ljudska
univerza s samostojno enoto: Matična knjižnica Lenart,
Vzgojno-varstveni zavod Lenart in Zdravstveni dom Lenart)
bodo do 30. 6. 1999 oziroma do sprejema proračunov
vseh podpisnic za leto 1999 v soupravljanju vseh štirih
občin, ki bodo v tem času tudi sofinancirale njihovo dejav-
nost v deležih, kot znašajo deleži prebivalcev po točki 3/II.

Ustanoviteljske oziroma soustanoviteljske pravice po
sprejemu občinskih proračunov, bodo urejene z novimi us-
tanovitvenimi akti (odloki).

Na področju javnih zavodov za področje osnovnošol-
skega izobraževanja izvršujejo ustanoviteljske pravice obči-
ne takole:

– Občina Lenart za Osnovno šolo Lenart, Sveti Jurij,
Sveta Trojica in Voličina;

– Občina Benedikt za Osnovno šolo Benedikt;
– Občina Cerkvenjak za Osnovno šolo Cerkvenjak;
– Občina Sveta Ana za Osnovno šolo Sveta Ana.
Podpisnice bodo sprejele oziroma uskladile ustanovi-

teljske akte (odloke) o ustanovitvi osnovnih šol na svojem
območju.

4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in
javnih podjetij (delitev po legi oziroma po obsegu poslova-
nja)

Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi

izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica
je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.

Premoženje zavodov, ki bodo ustanovljeni za več občin
oziroma bo več občin soustanoviteljic teh zavodov, se deli
po legi nepremičnin in po nahajališču oziroma namenu pre-
mičnin javnih zavodov.

Vsaka občina, ki bo soustanoviteljica javnega zavoda,
nosi bremena ki izvirajo iz nepremičnega premoženja (stroški
poslovanja, vzdrževanje objektov in naložb), kolikor zavodi ne
bodo teh bremen pokrivali s svojim poslovanjem oziroma
državnimi sredstvi za financiranje njihovih dejavnosti.

Javna podjetja
Vsaka občina je lastnik sredstev gospodarske javne

infrastrukture na njenem območju, s katero upravlja javno
podjetje. Delež kapitala, ki jih ima bivša Občina Lenart v
javnih in podobnih podjetjih, ki so delniške družbe, na dan
31. 12. 1998, se deli takole:

– v Mariborskem vodovodu Maribor, kjer znaša delež
bivše Občine Lenart po knjigovodski vrednosti 19,225.365
SIT (9516 delnic), se deli na Občine Lenart, Benedikt in
Sveta Ana po količini prodane vode v letu 1998 tako, da
deleži znašajo 77,09% za Občino Lenart, 14,62% za Obči-
no Benedikt in 8,29% za Občino Sveta Ana.

– v Nigradu Maribor, kjer znaša delež bivše Občine
Lenart po knjigovodski vrednosti 27,155.708 SIT (6833
delnic), se razporedi v celoti na Občino Lenart,

– v Cestnem podjetju Maribor, kjer znaša delež po
knjigovodski vrednosti 11,308.289,50 SIT (5597 delnic),
se deli na Občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana
po dolžini lokalnih cest tako, da znaša delež Občine Lenart
56,20%, delež Občine Sveta Ana 19,96%, delež Občine
Benedikt 12,31% in delež Občine Cerkvenjak 11,53%.

Kapitalski delež Občine Cerkvenjak v ustanovitvenem
kapitalu Komunalnega podjetja Ptuj si uredita partnerja nak-
nadno z medsebojno pogodbo.

Druge pravne osebe
Bivša Občina Lenart ima evidentiran kapitalski delež v

Veterinarskem zavodu Maribor za Veterinarsko postajo Le-
nart, ki je v zaključni fazi lastninjenja. Nominalna vrednost
kapitala bivše Občine Lenart po stanju 1. 1. 1993, ki znaša
9,170.000 SIT, se deli na Občine Lenart, Benedikt, Cerk-
venjak in Sveta Ana po številu prebivalcev. Delež Občine
Lenart znaša 5,830.286 SIT, Občine Benedikt 1,030.708
SIT, Občine Cerkvenjak 1,104.068 SIT in Občine Sveta
Ana 1,204.938 SIT.

5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne
naložbe

Proračun
Denarna sredstva na računu proračuna Občine Lenart

po stanju 31. 12. 1998 in prejeta sredstva iz naslova finanč-
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ne izravnave, ki je bila nakazana v mesecu januarju 1999,
so bila v pretežni meri razporejena z odlokom o zaključnem
računu proračuna Občine Lenart za leto 1998.

Čisti preostanek sredstev v znesku 3,387.773,23 SIT
se razporedi na Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in
Sveta Ana v sorazmerju oziroma deležih števila prebivalcev,
kot so navedeni v II. točki te pogodbe, ki znaša:

– za Občino Benedikt 380.785,71 SIT
– za Občino Cerkvenjak 407.887,91 SIT
– za Občino Lenart 2.153.946,21 SIT
– za Občino Sveta Ana 445.153,40 SIT
Ustanoviteljske delnice pri bankah:
Ustanoviteljske delnice pri A banki v znesku 7.000 SIT

se odprodajo, izkupiček pa deli med podpisnice po deležih
prebivalcev.1

Rezerve
Sredstva rezerv vključno z refundiranimi sredstvi Repub-

like Slovenije za sanacijo lokalnih cest se delijo med podpisni-
ce po deležu prebivalcev, tako da od 14,426.112,66 SIT
prejme Občina Benedikt 1,621.495,10 SIT, Občina Cerkve-
njak 1,736.904,10 SIT, Občina Lenart 9,172.122,30 SIT in
Občina Sveta Ana 1,895.591,16 SIT.

Stanovanjski sklad
Sredstva Stanovanjskega sklada Občine Lenart po sta-

nju 31. 12. 1998 se prenesejo v prihodke sklada Občine
Lenart za leto 1999.

Presežek prihodkov nad odhodki po stanju 31. 12.
1998 v znesku 2,206.782,85 SIT se razporedi po deležu
prebivalcev po 3./II. točki tega sporazuma. Neplačane kup-
nine za prodana stanovanja, ki jih bodo kupci plačali v na-
slednjih letih (obroki dospelih kupnin) v predvidenem zne-
sku 29,164.856 SIT se porazdelijo med podpisnice v skla-
du s deležem prebivalstva. Občina Lenart izvaja pobiranje
kupnin za vse občine in dejansko plačane obroke mesečno
deli na posamezne podpisnice po deležih prebivalcev, po
plačilu obveznosti tako, kot je podrobno razvidno iz priloge
III. tega dogovora.

Terjatve
Terjatve do NKB Maribor za dolgoročni depozit, in

sicer:
– 4,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2000
– 7,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2001
– 20,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2003
se ob dospetju v vračilo razporedijo podpisnicam po

deležih prebivalstva iz 3/II. točke te pogodbe.
Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča pripadajo v celoti Občini Lenart.
Kasneje izterjane dvomljive in sporne terjatve se delijo

po deležu prebivalstva iz 3/II. točke te pogodbe.
Uveljavljeno terjatev do države, ki se nanaša na prizi-

dek Osnovne šole Cerkvenjak, bodo občine delile po dele-
žu prebivalcev iz II. točke te pogodbe, in sicer tedaj, ko
bodo sredstva nakazana na žiro račun ustrezne občine.

Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in na-
daljevanje investicij (delitev po namenu)

Splošno
Vsaka občina prevzame obveznosti in druga breme-

na, ki se nanašajo na nepremično ali premično premože-
nje, ustanoviteljsko pravico, kapitalski delež ali terjatev,
ki jo prevzame v svoje premoženje oziroma soustanovi-
teljstvo.

Krediti
Obveznosti do odplačila kreditov prevzame občina, na

območju katere se je investicija s pomočjo sredstev kredita
izvajala. Premostitveni kredit za dozidavo Osnovne šole Cerk-
venjak se skladno z odlokom o zaključnem računu proraču-
na Občine Lenart za leto 1998 odplača iz sredstev, ki se
nanašajo na proračun za leto 1998.

Regresirane obresti
Obveznosti iz naslova regresiranja obresti za kredite za

ureditev cest do oddaljenih kmetij prevzameta občini, kjer
se je kredit koristil, to je Občina Benedikt za kmetije Sene-
kovič, Pšajt in Kavčič ter Sveta Ana za kmetijo Slaček.

Krajevne skupnosti:
Obveznosti krajevnih skupnosti pokriva vsaka občina

za svoje krajevne skupnosti pod pogoji, kot so jih določile v
svojih splošnih aktih.

Tekoče investicije
Obveznosti za tekoče investicije pokriva vsaka občina

za svoje območje, pri čemer je z odlokom o zaključnem
računu proračuna Občine Lenart za leto 1998 določeno,
katere tekoče investicije in v kakšnih zneskih se pokrivajo iz
sredstev, ki se nanašajo na proračun bivše Občine Lenart za
leto 1998.

IV
Podpisnice ugotavljajo, da je vsaka na seji svojega

občinskega sveta dosegla nepreklicen in popoln sporazum
o delitvi premoženja bivše Občine Lenart v skladu s tem
sporazumom.

V
Vsaka od občin podpisnic lahko v skladu z veljavnimi

predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali
enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemlji-
škoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in
drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območ-
ju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v
mejah njene občine.

Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjsko pravnih
razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne
plačuje prometnega davka.

Občina Lenart kos samoupravna lokalna skupnost in
pravna naslednica bivše Občine Lenart izrecno dovoljuje, da
se Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana kot samou-
pravne lokalne skupnosti in kot pravne naslednice bivše
Občine Lenart vknjižijo kot lastnice nepremičnin pri vseh
nepremičninah v katastrskih občinah, na območju novona-
stalih občin, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica
pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana biv-
ša Občina Lenart, samoupravne interesne skupnosti bivše
Občine Lenart, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni
lasti.

Prav tako Občina Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana,
kot samoupravne lokalne skupnosti in kot pravne nasledni-
ce bivše Občine Lenart dovoljujejo, da se Občina Lenart kot
samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica
bivše Občine Lenart vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh
nepremičninah v katastrskih občinah na območju preobliko-
vane Občine Lenart, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna
imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine
vpisana bivša Občina Lenart, samoupravne interesne skup-
nosti bivše Občine Lenart, stvari v javni rabi ali drugo premo-
ženje v javni lasti.

VI
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga potrdijo ob-

činski sveti vseh štirih občin. Župani vseh štirih občin so
pooblaščeni, da izvršijo ta sporazum in da v smislu vsebin-

1 Opomba: Glede na sprejeti tekst se je naknadno ugotovilo, da
ustanoviteljske delnice pri NKB Maribor v znesku 43.054 SIT ne obstajajo
več, saj je vsem imetnikom teh delnic Republika Slovenija po prehodu
Kreditne banke Maribor v Sanacijo, prejšnje ustanoviteljske delnice od-
pravila.
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skega dogovora po tem sporazumu po potrebi formalno
natančneje uredijo dokončno besedilo sporazuma ter skle-
nejo oziroma izdajo ustrezne listine za njegovo izvršitev.

Občina Lenart se zavezuje, da bo v roku 60 dni po
podpisu tega sporazuma poskrbela potrebne listine in doku-
mentacijo, ki je potrebna za izvedbo tega sporazuma.

VII
Ta sporazum je sestavljen v 16 izvodih, od katerih

prejme vsaka podpisnica po štiri izvode.
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 03005-1/99
Lenart, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jožef Kraner l. r.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

LENDAVA

4661. 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 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 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava
na 11. seji dne 22. 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
Ta odlok določa spremembe odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij nase-
lij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izved-
benimi načrti (Uradne objave Pomurskih občin, št. 28/88,
Uradni list RS, št. 9/96 – v nadaljevanju: PUP izven naselij).

Spremembe je pod številko 7/99-PUP izdelala ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, v
aprilu 1999.

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 nadomestijo z besedami: “Upravni organ Občine
Lendava”.

3. člen
Spremeni se 26. člen odloka in glasi:
“Na območjih stavbnih zemljišč na ravninskem delu in v

območju goric ter na 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč je
možna gradnja komunalnega, energetskega in prometnega
omrežja, naprav in objektov ter omrežja, naprav in objektov
za zveze”.

Za potrebe mesta Lendava in primestnih naselij ter
tudi širši okolici je predvidena gradnja čistilne naprave na
parcelah in delih parcel št. 3896, 3897, 3898, 3899,
3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905/1, 3905/2,
3932/1, 3931/2, 3932, 3933, 3934, 3935/1, 3935/2,
3943, 3944, 3945, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065
k.o. Čentiba.

4. člen
Spremeni se 30. člen odloka in glasi:
“Odvajanje odpadne vode mora biti urejeno v kanaliza-

cijskih sistemih. Fekalne odplake morajo biti speljane na
ustrezno čistilno napravo”.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje ni možno, dokler
le-to ni priključeno na čistilno napravo, za katero je pridob-
ljeno dovoljenje.

Do izgradnje kanalizacijskega omrežja se odplake re-
šujejo s triprekatnimi vodotesnimi greznicami brez odtoka,
ki se občasno praznijo. Vsebina se razredčena z vodo lahko
odvaža na kmetijske površine.

Po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo vsa
gospodinjstva na območju, ki ga zajema sistem, priključiti na
kanalizacijsko omrežje.

5. člen
Sestavni del odloka sta grafični prilogi v merilu 1:5000

in 1:2500.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-13/99
Lendava, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

4662. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mostje–Banuta – naselje
Staro Mostje

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, 38/96 in 43/96) ter izida referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za naselje Staro Mostje z dne
21. 11. 1999 objavljamo
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S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mostje–Banuta – naselje
Staro Mostje

1. člen
Za območje dela Krajevne skupnosti Mostje–Banuta, v

naselju Staro Mostje se po odločitvi krajanov naselja Staro
Mostje na referendumu dne 21. novembra 1999 uvede sa-
moprispevek v denarju.

2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 12. 1999 do 30. 11. 2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– preplastitev obstoječih asfaltnih cest in novo asfalti-

ranje do sedaj neasfaltiranih vaških cest v naselju Staro
Mostje,

– obnovo zvonika,
– ureditev poljskih poti.

4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče v naselju Staro Mostje (od h. št. 1 do h.
št. 39), in sicer:

– vsi zaposleni po stopnji – 2% od plače, nadomestila
in plačil za pogodbena dela od neto prejemkov,

– samostojni podjetniki in obrtniki – 3% od neto zava-
rovalne osnove,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti – po stopnji 8% od letnega KD negozdnih in gozdnih
površin,

– krajani, ki prejemajo pokojnino – 2% od neto prejem-
kov,

– krajani, ki so na začasnem delu v tujini – 300 DEM
letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/96).

6. člen
V primeru novogradenj na območju uvedbe samospri-

spevka, so novi lastniki dolžni v celoti poravnati obveznosti iz
naslova samoprispevka, zmanjšano za vrednost amortizacije
zgrajenega objekta.

Za izvzete hišne številke, ki so nenaseljene v času
uvedbe samoprispevka velja, da se odloži plačilo samo-
prispevka do vselitve. Takrat poravna lastnik samoprispe-
vek v celoti zmanjšan za vrednost amortizacije zgrajenega
objekta.

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 samostoj-
nim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samopris-
pevek Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava
Lendava.

Zavezanci, ki prejemajo plačo in pokojnino iz tujine
plačujejo samoprispevek dvakrat letno, in sicer do 30. 6. za
prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev
tekočega leta, po položnicah, ki jih izstavlja KS Mostje-
Banuta.

8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

9. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo

v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu KS Mostje-
Banuta št. 51920-042-059-82981 s pripisom “samopris-
pevek naselja Staro Mostje“.

10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev izvaja odbor, ki ga je
imenoval Svet krajevne skupnosti Mostje-Banuta. Odbor naj-
manj enkrat letno poroča zboru krajanov naselja Staro Most-
je o zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka.

11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Mostje, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mostje-Banuta
Drago Škafar l. r.

4663. Poročilo volilne komisije KS Mostje–Banuta o
izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Mostje-Banuta – za območje naselja Staro
Mostje

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Mostje-Banuta o izidu

glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti

Mostje-Banuta – za območje naselja Staro
Mostje, dne 21. 11. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Mostje-Banuta, v na-

selju Staro Mostje je bil na referendumu za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka, izvedenem v nedeljo, dne 21. novembra
1999 ugotovljen naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 101 volilni
upravičenec,

– na referendumu je glasovalo skupaj 85 volilcev ali
84,16%,

– “ZA“ uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 77
volilcev ali 90,59%,

– “PROTI“ uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj 7
volilcev ali 8,23%,

– neveljavna glasovnica je bila 1 ali 1,18%.
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2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka, saj je za uvedbo samoprispevka v delu KS Mostje-
Banuta, v naselju Staro Mostje glasovalo 77 volilcev ali
76,24% od vseh vpisanih volilcev.

Mostje, dne 21. novembra 1999.

Predsednik
Volilne komisije

KS Mostje-Banuta
Robert Gal l. r.

LITIJA

4664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 1998

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 15. člena statu-
ta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je
Občinski svet občine Litija na 9. seji dne 4. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za

leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Litija za leto 1998, ki zajema predvidene in doseže-
ne prihodke, predvidene in dosežene odhodke proračuna
Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finan-
ciranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine
Litija na dan 31. decembra 1998.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 1998

izkazuje:
– bilanca prihodkov in odhodkov:

SIT
– prihodki 1.203,513.175
– odhodki 1.168,438.950
– presežek 35,074.225

– račun financiranja:
– prihodki 0
– odhodki 33,721.103
– presežek 0

– bilanca sredstev rezerv:
– prihodki 16,352.938,80
– odhodki 14,715.595,10
– presežek 1,637.343,70

– premoženjska bilanca:
– sredstva 4.695,816.000
– obveznosti in lastni viri 4.695,816.000

3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine

Litija za leto 1998 v višini 1,353.122 SIT se poveča splošni
sklad Občine Litija.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, bi-

lanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni
del tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 401-120/99
Litija, dne 4. novembra 1999.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUTOMER

4665. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Ljutomer za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29 in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 91. in 94. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) in 9. člena
odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 67/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji
dne 22. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Ljutomer za leto 1999

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Ljuto-

mer za leto 1999 (Uradni list RS, št. 67/99) tako, da se
glasi:

Proračun občine Ljutomer za leto 1999 se določa v
skupni višini 1.147,641.279 SIT od tega:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 1.131,086.663
II. Odhodki skupaj 1.124,586.663
III. Proračunski primanjkljaj ali presežek 6,500.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb 0

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 0
VIII.Odplačevanje dolgov 6,500.000
IX. Neto zadolževanje –6,500.000
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.
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LOŠKA DOLINA

4666. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Loška dolina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Obči-
ne Loške doline (Uradni list RS, št. 55/95) Občinski svet
občine Loška dolina na 3. redni seji dne 22. 4. 1999
sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška

dolina

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede ne vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (oz-

naka LC) in javne poti (oznaka JP). Lokalne ceste v naseljih z
uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podka-
tegorije:

– na zbirne krajevne ceste (oznaka LZ) v naseljih;
– na krajevne ceste (oznaka LK) v naseljih.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Loška dolina in ceste med

naselji v Občini Loška dolina in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, raz-

vrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so: (v m)

Zap. št. Cesta Začetek Cesta opis Konec Dolžina IVRC Ost. dol.
odseka odseka odseka

1 041040 C 212 Dane – Podcerkev – Nadlesk R 213 4704 LC 7380
2 041150 C 041040 Sv. Ana R 213 2044 LC 2636
3 229070 C 041040 Stari trg – Markovec – Viševek R 213 4720 LC -
4 229090 C 229080 Markovec – Vrhnika – Iga vas R 213 3992 LC -
5 229100 C 229090 Markovec – Racna gora – Hrib R 653 5702 LC 10147
6 229110 C 229090 Iga vas R 213 4500 LC -
7 229120 C 041040 Šmarata R 915 5000 LC -
8 229130 C 213 Vrh – Babna polica R 213 4635 LC -

skupna dolžina cest 35297

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,

razvrščene v podkategorije:

– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)(v m):

Zap. št. Cesta Začetek Cesta opis Konec Dolžina IVRC Ost. dol.
odseka odseka odseka

1 229140 C 213 Smelijevo naselje (Lož) R 213 1200
2 229150 C 213 Pod zidom (Lož) C 041150 800
3 229160 C 229080 Ograde (Stari trg) C 229080 700

skupna dolžina cest 2700

– mestne in krajevne ceste (LK)(v m)

Zap. št. Cesta Začetek Cesta opis Konec Dolžina IVRC Ost. dol.
odseka odseka odseka

STARI TRG
1 229170 229120 Rožnik 530
2 229180 R 213 C 041040 280
3 229190 križ. transf. stan. bloki 230
4 229200 C 229080 C 229160 420
5 229210 Gradišče 1 Gradišče 11 200
6 229220 šola z okolico 300
7 229230 C 041040 C 229170 590

skupna dolžina cest 2550

LOŽ
8 229240 R 213 pokopališče 650
9 229250 R 213 C 229150 400
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Zap. št. Cesta Začetek Cesta opis Konec Dolžina IVRC Ost. dol.
odseka odseka odseka

10 229260 R 213 mimo cerkve R 213 550
11 229270 R 213 C 229150 240

skupna dolžina cest 1840

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

Zap. št. Cesta Začetek Cesta opis Konec Dolžina IVRC Ost. dol.
odseka odseka odseka

1 729150 C 041040 Klance C 041040 1046 JP 2104
2 729150 C 041040 Škrilje Zpokopal 465 JP -
3 729160 C 041050 Podlož Zpodl 19 2300 JP -
4 729170 C 229110 Knežja njiva Zknež 16 820 JP -
5 729180 C 229080 Markovec C 229090 745 JP -
6 729190 R 213 Dolenje Poljane Zcerkev 2200 JP -
7 729200 R 213 Zgornje Poljane Zzgpol 1 4000 JP -
8 729210 R 213 Babno polje Zbpo 109 1798 JP -
9 729220 C 229070 Vrhnika – Viševek R 213 1800 JP -

skupna dolžina cest 16859

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za
ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 10. 8. 1999.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi, javnimi potmi in dru-
gimi prometnimi površinami v Občini Cerknica (Uradni list
SRS, št. 21/86 in 34/88).

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34401-03/99
Loška dolina, dne 8. novembra 1999.

Župan
Občine Loška dolina

Jožef Gorše l. r.

MEDVODE

4667. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Medvode

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 30/98) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 9. seji 23. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi sveta

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Medvode

1. člen
V preambuli odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode (Uradni list RS,
št. 23/97) se prvi dve vrstici spremenita tako, da se glasita:

“Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 30/98)“.

2. člen
V 1. členu se črta besedilo: “kot stalno delovno telo

Občinskega sveta občine Medvode (v nadaljnjem besedilu:
občinski svet)“.

3. člen
V 6. členu se črta besedilo: “in predsednikom občin-

skega sveta.“.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3336/99
Medvode, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

MURSKA SOBOTA

4668. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 101. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 16. 11. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu

Mestne občine Murska Sobota za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota

za leto 1999 se spremeni 3. člen in se glasi:
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za

leto 1999 se določajo v višini 2.474,151.000 SIT in se
razporedijo za:

– tekoče obveznosti 1.443,830.000
– sredstva rezerv 23,761.000
– investicijske obveznosti 1.006,560.000
Spremembe prihodkov in odhodkov proračuna izhajajo

iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finačnih terjatev in
naložb, računa financiranja in iz povečanja sredstev na raču-
nih in so sestavni del proračuna mestne občine.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 2.215,560.000
II. Skupaj odhodki 2.448,951.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.-III.) – 233,391.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih
deležev 5,000.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev 14,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapit. deležev – 9,000.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje računa 242,000.000
VIII. Odplačilo dolga 11,200.000
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 230,800.000
X. Povečanje sredstev na računih 11,591.000

Račun financiranja za leto 1999 izkazuje neto zadolži-
tev v višini 232,000.000 SIT.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 40302-3/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4669. Odlok o javni službi pomoč družini na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in
41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih (Urad-
ni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99) in 17. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 10.
seji dne 16. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o javni službi pomoč družini na domu in merilih

za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način in oblika izvajanja

javne službe pomoč družini na domu. Z javno službo se
zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk
in socialne problematike posameznikov in družin.

2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za

upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih prime-
rih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v
drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.

3. člen
Storitev pomoč na domu se prične izvajati na zahtevo

upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Prvi del
storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve,
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu
opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali
družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje sto-
ritve pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebi-
nah in v dogovorjenem obsegu.

Obseg in vrsta storitev se določita s pisnim dogovorom
med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in
izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedolo-
čen čas.

II. VRSTA STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste stori-

tev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– pripravo enega obroka hrane,
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali na-

bava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem

smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega pro-

stora.

6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih

življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripo-

močkov.
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7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci

in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obvez-

nosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičen-

ca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.

III. UPRAVIČENCI

8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki

jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo drugega ohranijo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v doma-
čem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni
potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki varstva.

9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena

dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti in

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,

– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na
domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okva-
rami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

IV. IZVAJALCI, NORMATIV IN OBSEG STORITVE

10. člen
Prvi del storitve iz 3. člena tega odloka, opravlja stro-

kovni delavec iz 69. člena zakona o socialnem varstvu, s VI.
ali VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokov-
nim izpitom za področje socialnega varstva.

Drugi del storitve pod vodstvom strokovnega delavca
opravljajo v enakem sorazmerju delavci z najmanj triletno
poklicno izobrazbo in opravljenim dodatnim usposabljanjem
za socialno oskrbo po verificiranem programu ter delavci, ki
so končali srednjo poklicno šolo, ki izobražuje za socialno
oskrbo in nego.

11. člen
Normativ za izvajanje javne službe je:
– največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za

neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca;
– najmanj 1 izvajalka na 5 upravičencev za neposred-

no izvajanje storitve na domu upravičenca;
– 0,050 strokovnega delavca na 5 upravičencev za

ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora o izvajanju sto-
ritve, organizacijo ključnih članov okolja in začetno sreča-
nje, vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo us-

merjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora
in zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, za vodenje
dokumentacije, za supervizijo;

– 0,015 finančno-administrativnega delavca na 5 upra-
vičencev za finančno realizacijo pogodbe in plačil, za finanč-
na in administrativna opravila.

12. člen
Javna služba se izvaja v naslednjem obsegu:
– v letu 1999 za 45 upravičencev,
– od leta 2000 do 2005 se povečuje z letno dinami-

ko 5%.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

13. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja izvajanje jav-

ne službe v javnem socialno-varstvenem zavodu – Centru za
socialno delo Murska Sobota.

VI. CENA IN PLAČILO STORITEV

14. člen
Vrednost urne postavke znaša 1.029 SIT od 1. 1.

2000 dalje in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za
izračun plač v negospodarstvu.

15. člen
Po sprejemu metodologije za oblikovanje cen storitev

se storitve javne službe socialna oskrba na domu financirajo
iz cene, ki se oblikuje na način, ki ga določa pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev
in h kateri da Mestni svet mestne občine Murska Sobota
svoje soglasje.

16. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati

celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz pogodbenega raz-
merja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživlja-
nju.

Upravičenci ali drugi zavezanec je lahko delno ali v
celoti oproščen plačila na podlagi meril, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, do sprejema meril pa na podlagi dolo-
čil tega odloka.

O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve socialne
oskrbe na domu odloča Center za socialno delo Murska
Sobota.

17. člen
Če Mestna občina Murska Sobota v skladu s 100.a

členom zakona o socialnem varstvu določi dodatne oprosti-
tve pri plačilu stroškov storitev pomoči na domu in pri plačilu
storitev v zavodih za odrasle, o teh oprostitvah odloča Mest-
na uprava mestne občine Murska Sobota.

VII. OLAJŠAVE IN OPROSTIVE PLAČILA STORITEV

18. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje

skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju
storitve:
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– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot
edinega vira preživljanja in denarnega dodatka po zakonu o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94, 1/99 in 41/99),

– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-
nost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83),

– otroci, ki so upravičeni do dodatka za nego po za-
konu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94, 73/95 in 26/99).

19. člen
Vsi ostali upravičenci do storitve pomoči na domu, so

plačila oproščeni v odvisnosti od njihovega materialnega
stanja, ki ga določajo vsi dohodki, ugotovljeni na način kot
ga določa zakon za prejemnike denarnega dodatka, in
sicer:

1. če ugotovljeni dohodki ne dosegajo 35% povprečne
neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu – znaša %
olajšave 100%.

2. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 35 do 50%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 80%.

3. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 50 do 65%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 75%.

4. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 65 do 80%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 65%.

5. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 80 do 100%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 50%.

6. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 100 do 125%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 35%.

7. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 125 do 150%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 15%.

8. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 150% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša % olajšave 0%.

20. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo storitev socialne oskrbe na domu,
nimajo niti premoženja niti zavezancev, ki bi jih bili dolžni
preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Mur-
ska Sobota zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila
stroškov.

21. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Cen-

ter za socialno delo Murska Sobota, po postopku in na
način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.

22. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za
tujo nego in pomoč.

Slabo zdravstveno stanje upravičencev se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa, da so upravičenci upravičeni
do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega
potrdila in presoje strokovne službe pri Centru za socialno
delo Murska Sobota.

Center za socialno delo Murska Sobota lahko zaradi
slabega zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, dolo-

čen v drugem odstavku tega člena, upravičenca delno ali v
celoti oprosti plačila storitve na podlagi strokovne presoje.

23. člen
V dogovoru o nudenju socialne oskrbe na domu, ki ga

pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila sklene-
ta Center za socialno delo Murska Sobota in upravičenec, je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.

Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen plačila storitve le, če pristane na zemljiškoknjižno
zavarovanje terjatev občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi Center za
socialno delo Murska Sobota, po pooblastilu župana Mest-
ne občine Murska Sobota.

24. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu

se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mese-
cev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno do-
deli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način razreševanja trenutne situacije upravičenca
in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

25. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev socialne oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-

vezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več opra-
vičen.

26. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Center za social-

no delo Murska Sobota obvestiti o vsaki spremembi dejstev
in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni
oprostitvi plačila storitve pomoči na domu v roku 15 dni od
nastanka spremembe.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev na domu na podlagi lažnih podat-
kov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam oziroma
njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana
kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev
plačila oziroma doplačila.

VIII. DOKUMENTACIJA

27. člen
Center za socialno delo Murska Sobota zbira in vodi

osnovno dokumentacijo po postopku, določenem v navodi-
lu ministra za delo, družino in socialne zadeve.

Osnovna dokumentacija za izvajanje socialne oskrbe
na domu obsega:

1. osebni karton uporabnika pomoči na domu,
2. karton o podatkih o plačilu storitve,
3. karton o podatkih o izvajalcu storitve,
4. dnevnik izvajanja pomoči na domu,
5. dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja po-

moči na domu,
6. katalog storitev in opravil s šiframi.

28. člen
Center za socialno delo mora na zahtevo občine posre-

dovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja
izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
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Center za socialno delo, ki izvaja socialno oskrbo mora
hraniti osnovno dokumentacijo iz prejšnjega člena, od točke
ena do pet trajno.

IX. PREHODNE DOLOČBE

29. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obvez-

nosti med občino in Centrom za socialno delo Murska So-
bota se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v
imenu občine sklene župan.

30. člen
Center za socialno delo je dolžan seznaniti z določili

tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe
pomoč družini na domu, z njimi skleniti nove dogovore o
izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.

31. člen
Center za socialno delo je dolžan izvajati javno službo

pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu
z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za
to področje. O načinu in vsebini izvajanja javne službe po-
moč družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih je
Center za socialno delo Murska Sobota dolžan občini podati
pisno poročilo najmanj dvakrat letno na zahtevo župana pa
tudi večkrat letno.

32. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe socialne

oskrbe na domu opravlja ministrstvo pristojno za socialno
varstvo.

33. člen
Če upravičenec iz 9. člena tega odloka potrebuje so-

cialno oskrbo na domu več kot 4 ure dnevno oziroma več
kot 20 ur tedensko, mora izvajalec takoj začeti postopek za
vključitev v institucionalno varstvo.

Upravičencu iz prejšnjega odstavka se lahko storitve
javne službe pomoč družini na domu nudijo najdalj 30 dni
od ugotovljene potrebe po večjem obsegu storitve.

X. KONČNI DOLOČBI

34. člen
Javna služba se začne izvajati s 1. 1. 2000. Center za

socialno delo Murska Sobota s 1. 1. 2000 prevzame osem
delavk, ki izvajajo program laične pomoči družini, štiri delav-
ke, ki so začasno zaposlene pri Centru za socialno delo in
štiri delavke, ki so do navedenega datuma, za izvajanje
pomoči na domu družini, vključene preko javnih del.

35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 15405-2/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4670. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I in 21/94) ter 17. in 95. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
16. novembra 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi

Stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota

1. člen
V odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne

občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 50/95 in 15/96)
se prvi stavek drugega odstavka 8. člena spremeni tako, da
se glasi: “Predsednika in člane upravnega odbora imenuje
in razrešuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota za
dobo štirih let.“

2. člen
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: “Predsednika in člana nadzornega odbora imenuje
Mestni svet mestne občine Murska Sobota za dobo štirih let
in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani“.

3. člen
V 9., 12. in 16. členu odloka se besedilo “svet Mestne

občine Murska Sobota“ zamenja z besedilom “Mestni svet
mestne občine Murska Sobota“.

4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 360-23/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4671. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 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),
14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 70/95 in 85/99)
ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Urad-
ni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska
Sobota na seji dne 16. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih

dobrin v Mestni občini Murska Sobota
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1. člen
V Mestni občini Murska Sobota se ustanovi Svet za

varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet upo-
rabnikov) kot skupen organ za vse gospodarske javne služ-
be, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v
razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb
na območju Mestne občine Murska Sobota.

2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov jav-

nih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje orga-
nom Mestne občine Murska Sobota pripombe in predloge v
zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da
le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva upo-
rabnikov javnih dobrin,

– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do pristojnih organov Mestne občine Mur-
ska Sobota,

– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organizira-
njem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajal-
cev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izbolj-
šave,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občin-
skimi akti s področja javnih služb ter svojim poslovnikom.

3. člen
Pristojni organi Mestne občine Murska Sobota so dolž-

ni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta upo-
rabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najka-
sneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripom-
ba, predlog ali priporočilo.

4. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen

iz uporabnikov javnih dobrin in ima sedem članov. Svet
imenuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota za man-
datno obdobje 4 let. Predsednika sveta izvolijo člani sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin na prvi seji.

V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno
imenovati zaposlenih pri izvajalcih javnih služb.

5. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta za

varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja mestna uprava
Mestne občine Murska Sobota.

Svet uporabnikov lahko zaradi obravnave določenih
vprašanj povabi k sodelovanju in na seje strokovnjake za
posamezno javno službo.

6. člen
Podrobnejši način dela si lahko svet uporabnikov uredi

s poslovnikom, ki ga sprejme svet.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03204-9/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4672. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi
odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za mesto Murska Sobota in okolico

Na podlagi 37. 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 in
71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 16. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev

za mesto Murska Sobota in okolico

I
Javno se razgrne odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju

prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in
okolico, ki ga je pod številko projekta 36/99 – PUP/MS
izdelala družba ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, M. Sobota.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine

M. Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe (III. vhod, II. nadstropje) ter na
sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4,
M. Sobota.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odlo-
ka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-
te bo določen naknadno.

III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo vse

pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti
pisne pripombe. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastruk-
turo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne
uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba štev. 20).

Št. 35003-104/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

ODRANCI

4673. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 14. člena statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in
19/99) je Občinski svet občine Odranci na 7. seji dne
28. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah
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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 Odranci in po-

stopek 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 Odranci so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorizacija občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Odranci na predlog župana.

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)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge orga-
nizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest.

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

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

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

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

8. člen
(opustitev občinske ceste)

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

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

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.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje-
nega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči Občinski svet občine Odranci na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
(če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

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

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Odranci na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti,
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

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

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

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

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

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
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posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

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

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

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

– izvajane postopkov za izbor izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah, za-

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene pora-
be občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

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

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

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

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;

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

– priprava programov in organizacija izdelave 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 občinskem proračunu.

III. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

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

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu 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 takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

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

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za 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
(vračila razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

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

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

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

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.
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21. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznosti usklajenega projektiranja)

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

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije inve-
stitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.

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

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o grad-
nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma 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.

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

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

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgo-
vorne pristojen občinski upravni organ za ceste.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine
Odranci.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Odranci na predlog župa-
na odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja
režijski obrat. Občinski svet občine Odranci hkrati določi
tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sred-
stva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgo-
vorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest
je Občina Odranci subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-
je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, skrbi pristojna
služba občinske uprave za ceste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekater-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščena uprav-
ljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske
ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo
je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prome-
ta, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve pro-
meta.

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

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

met posameznih vrst vozil,
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– 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, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no),

lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepo-
ve ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

Predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega
inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka te teze, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdr-
ževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo občinske uprave
za ceste.

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

Določbe tega člena se ne nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

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

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglas-
je iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

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

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

pri lokalni cesti 6 m
pri javni poti 4 m
Določbe te teze se ne uporabljajo za območja, urejena

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Odranci.

31. člen
(napeljava nadzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Odranci, se smejo napeljevati oziroma po-

stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zahte-
va od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali presta-
vi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko odklo-
ni izdajo soglasja iz prvega odstavka te teze, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinskih cestah)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

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

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

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozi, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinskih cestah)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrže-
vanja, je potrebno soglasje pristojne službe občinske
uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravlja-
nje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
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dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

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

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa. Izva-
jalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinskih cestah)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje teh dejavnosti.

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

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe
občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo tehnični
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.

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

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka te teze.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,

lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi, potoki ob občinskih cesti)

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko pri-
stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike, morajo sodelovati s pristojno
službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev glede na pomen, ki ga imajo takšna
dela za varstvo občinske ceste.

41. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Gramozne jame za izkop gramoza lahko obratujejo le v
takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

42. 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 vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti dovoljenje pristojne službe
občinske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le
pod pogoji, ki jih določa soglasje.

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

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 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.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 3. 12. 1999 / Stran 14731

3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

9. poškodovati prometno signalizacijo;
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek materiala ali kako
drugače onesnaževati cesto;

12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

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

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

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

17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

44. člen
(naležne ploskve na kolesih)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišče.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišče.

45. člen
(obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč

ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok

vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroči škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov 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 zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogo-
če postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

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

2. Ukrepi za varstvo prometa

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

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.

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

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne
ceste. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

47. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obve-
sti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca red-
nega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti prilo-
žena od pristojne službe občinske uprave za ceste potrjena
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 5. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovolje-
nja, 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.

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

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapore ceste, o načinu in
času trajanj njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

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

48. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja
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ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišče ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste
iz 30. člena tega odloka.

49. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Odranci na predlog župana, razen v
primerih 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 ce-
sta, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister,
pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje
in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter narav-
no znamenitost ali turistično pomembno območje ali nase-
lje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija),
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlo-
gu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev
turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pristojna
služba občinske uprave za ceste s sklepom. Pristojna služ-
ba občinske uprave za ceste ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.

50. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-

činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba ob-
činske uprave za ceste 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,
vzdrževanja in odstranitve.

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Odranci. Transparenti morajo biti izobešenih
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

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

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti soglasje
od pristojne službe občinske uprave za ceste.

52. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostoru in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 50. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

53. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

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

54. člen
(pogoji za opravljane inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

55. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

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

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

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

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

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
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8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-
struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

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 prome-
tu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, material ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodar-
skih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in
skupnosti;

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

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

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

– 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.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, pristojno službo občinske uprave za ceste in policijo.

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 koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

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

VII. KAZENSKE DOLOČBE

56. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. čle-
na);

– 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 zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (36. člen);

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

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska
cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja ob cesti odpira peskokope in glinoko-
pe, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrže-
vanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (41. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (41. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zem-
ljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (43. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 44. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 44. člena);

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

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

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katera ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 47. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 48. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja (50. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

57. člen
(prekrški posameznika)

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje teze.
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58. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

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

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

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

59. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske
uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstruk-
cije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma uprav-
ljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odsta-
vek 23. člena).

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. 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 pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 39. člena tega odloka.

61. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

62. člen
(prilagoditev prometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list RS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi določbam 50. in. 51. člena tega odlo-
ka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

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

63. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

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

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

64. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 62-7/99
Odranci, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

PREBOLD

4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Prebold

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter
15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št.
21/99), je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne
28. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o organiziranju in delovanju sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema

organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Prebold
določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob na-
ravnih in drugih nesrečah ter vojni,

– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev
za zaščito in reševanje,

– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– opravljanje javne gasilske službe,
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja

o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, reše-
vanje in pomoč.

Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih
izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji
ter zakona in podzakonskih predpisov.
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2. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Prebold se aktivira-

jo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvova-
njih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnosti delo-
vanja rednih služb.

Sile za zaščito in reševanje aktivirajo: župan Občine
Prebold, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo območje
delovanja, pristojni regijski organ za obrambne zadeve ozi-
roma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih, zavodih in
drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.

II. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA
IN POMOČI

3. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Prebold

načrtujejo in izvajajo naslednji zaščitni ukrepi in naloge:
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob zemeljskih plazovih,
– zaščita in reševanje ob eksplozijah in industrijskih

nesrečah,
– zaščita in reševanje z nevarnimi snovni,
– zaščita in reševanje ob nesrečah onesnaženja tal,

voda in zraka,
– reševanje ob vojaških napadih,
– prva medicinska pomoč,
– prva veterinarska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– evakuacija, sprejem in oskrba prizadetega prebivals-

tva,
– zaklanjanje.

4. člen
Ukrepi in naloge naštete v prejšnjem členu obsegajo

predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma zmanjše-
vanje ogroženosti, organizacijske, materialne in kadrovske
priprave za izvajanje zaščitnih ukrepov in dejavnosti za od-
pravljanje posledic.

5. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe civilne zaščite,
– operativni sestavi gasilskih društev ter enote in služ-

be drugih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

6. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Prebold sestav-

ljajo:
– štab, enote in službe civilne zaščite,
– poveljnik civilne zaščite,
– operativni sestavi prostovoljnih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito, reševanje in
pomoč.

7. člen
V Občini Prebold se ustanovi občinski štab za civilno

zaščito.
Poveljnika in člane štaba civilne zaščite imenuje s skle-

pom župan Občine Prebold.

8. člen
Na območju občine se ustanovijo naslednje enote in

službe civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enota za radiološko,
– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
Navedene enote in službe ustanavlja s sklepom župan

Občine Prebold.

9. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

jih določi župan občine, ustanovijo s sklepom naslednje
enote in službe Civilne zaščite:

– enote za prvo pomoč,
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– imenujejo poverjenike za Civilno zaščito.

10. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

jih s sklepom zadolži župan občine, izvajajo določene ope-
rativne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju
občine.

Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja
lahko župan pooblasti operativne sestave drugih prostovolj-
nih organizacij in društev v občini.

11. člen
Javno gasilsko službo ter določene naloge splošno

reševalnih enot opravljajo operativne enote prostovoljnih ga-
silskih društev.

Opravljanje gasilske javne službe se uredi s pogodbo.
Opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja, ki jih

opravljajo gasilske enote, se uredi s sklepom župana.

IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

12. člen
Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic

naravnih in drugih nesreč vodi župan.
Operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in po-

moči ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo poveljnik Civil-
ne zaščite in občinski štab ter poverjeniki za Civilno zaščito.

Vodenje sil za zaščito in reševanje se organizira in
izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju
odločitev pristojnih organov za vodenje Civilne zaščite in
drugih sil.

Občinski štab za Civilno zaščito:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri

zaščiti in reševanju, uveljavlja zaščitne in druge nujne ukre-
pe ter nadzira njihovo izvajanje,

– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje

pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge odločitev županu ter drugim orga-

nom oblasti.
Reševalne akcije enot in služb neposredno vodijo po-

veljniki ali vodje enot oziroma služb Civilne zaščite.

V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

13. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem

naslednje naloge:
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– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito
in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in izvajal-
cem za zaščito in reševanje;

– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih
nevarnostih ter jim posreduje napotke za njihovo izvajanje;

– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter napotke za njihovo
izvajanje;

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in nji-
hovi sanaciji.

14. člen
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo

v Občini Prebold:
– štab Civilne zaščite;
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki

pomembnimi za zaščito in reševanje;
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je

pomembna za zaščito in reševanje.

VI. PREHODNE DOLOČBE

15. člen
Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge

organizacije morajo v tridesetih dneh od začetka veljave
tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe Civilne zaščite
v skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o ustano-
vitvi enot in štabov Civilne zaščite v Občini Prebold.

16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o orga-

niziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v Občini Žalec za območje Občine Prebold
in vsi sklepi ter zadolžitve, sprejeti na podlagi določb tega
odloka, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organi-
zacijam, ki jih je sprejela Občina Žalec do 31. 12. 1998.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 840-01/99-01/01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4675. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Obči-
ne Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 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,
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in gra-
ditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega pro-
meta in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Prebold in po-

stopek 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 Prebold so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v Občini Prebold se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji:
zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Prebold 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 ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo 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 držav-
ne ceste določi Občinski svet občine Prebold 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.
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(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)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter katego-
rija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v pro-
storskem planu občine. Rekonstrukcije občinskih cest se
določijo v letnem planu razvoja občinskih cest.

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

8. člen
(opustitev občinske ceste)

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

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v 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 upravljalcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Prebold na predlog žu-
pana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

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

(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(5) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste določi Občinski svet občine Prebold na predlog župa-
na, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

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

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

(1) 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.

(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be 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 pristojna služba občinske uprave za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

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

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

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

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega 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
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Prebold;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
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.
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14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Občinski svet občine Prebold lahko predpiše po-
sebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na
njej, v zvezi z izvozi in prevozi gramoza, peska, gline, gnojni-
ce in podobno ter v zvezi z izrednimi prevozi. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

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

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo 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 nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo in 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 štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih 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) Avtobusna postajališča na zbirni mestni cesti ali
zbirni krajevni cesti morajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojna služba občinske uprave za ceste na predlog javne-
ga prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za var-
nost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobu-
snega postajališča na vozišču zbirne mestne ceste ali zbirne
krajevne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več
potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovo-
ljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojna služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča
vozišču zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, ki
niso v občinskem prostorskem planu ali planu razvoja in
vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti so-
glasje pristojne službe občinske uprave za ceste. Stroške
gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj.
Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občin-
ske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov 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 temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

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

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti
prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo
namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah.
Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta
ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva
povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu,
ki so nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske
uprave za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem
odstavku.
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23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih 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, gradnje in rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

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

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

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega 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 občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(2) Graditev občinske ceste in objektov na njej se sme
oddati izvajalcu del v skladu z zakonom o javnih naročilih.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. 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 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

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

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Prebold.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so določeni z zakonom za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, je odgovorna
nad občinskimi cestami pristojna služba občinske uprave za
ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave 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

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

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

na zavarovanje ceste in varnosti prometa na njej (npr. po-
sebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, 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 razlogi za takšen ukrep.
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(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo
in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izva-
jalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti
tudi pristojno službo občinske uprave za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

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

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

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

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

– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 2 m,
– pri javni poti za kolesarje 2 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Prebold.

33. člen
(nadaljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Prebold, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vo-
dov in naprav krije njihov upravljavec, razen če ni to v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega od-
stavka 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 neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno 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.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(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 presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.
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37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo 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.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje 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 dejavnosti je po-
trebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave za ceste. 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 ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti 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 do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni urejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilago-
diti vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe občin-
ske uprave za ceste.

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.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

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

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 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, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
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vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

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

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

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

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

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali dru-
ge 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 ali stroje;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

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

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

48. člen
(obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč

ob občinski cesti)
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski

cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega
na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski
cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti
dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja,
gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za
odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali
stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej
pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in
drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na
zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(3) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in objektov
ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s kate-
rimi se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene sne-
golove. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in objektov

morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sve-
če pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležen-
cev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev

na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na

promet na tej cesti in jo je zaradi tega delno ali popolno
zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50.
člena tega odloka.

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

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni
mestni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občin-
ske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste ali če je promet zaradi zapore na zbirni
mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glav-
ne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, ven-
dar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno zaporo občinske ceste izda
pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih dovo-
ljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca redne-
ga vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti prilože-
na od pristojne službe občinske uprave za ceste potrjena
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihove-
ga izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ce-
ste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo
dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne služ-
be občinske uprave 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 30 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično do-
kumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti, če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
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(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. 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 ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov ali naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti) .

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Prebold na predlog župana, razen v
primerih iz 32. 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 predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za notranje zadeve in minister,
pristojen za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči župan s
sklepom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima
pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

53. 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. Pristojna
služba občinske uprave za ceste lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeleženca v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-

stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve 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 (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Prebold. Transparenti morajo biti izo-
bešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih

cestah (zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)

opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no) , ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojne službe občinske uprave za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

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

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

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



Stran 14744 / Št. 98 / 3. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta 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 prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

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

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve
zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme alinee
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 ob-
činski inšpektor 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 vzorce 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 in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki 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 peti alinee prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste ob-
vestiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajanju rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

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

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električ-
ne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod
in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave ali samo dejavnost brez so-
glasja pristojne službe občinske uprave za ceste (38. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. čle-
na);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena)

– brez soglasja gradi žičniške naprave med občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46.
člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 47. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 48. člena);

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

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 50. člena);
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– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob občinski
cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (53. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojne službe občinske uprave za ceste ali če je ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24.
člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred pričetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena) .

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 41. člena tega odloka.

64. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah s katerimi se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

65. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 37/87), se
morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena tega odloka ter
določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in pro-
metni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

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

66. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka 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 prijeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

67. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi cestnega prometa v Občini Žalec (Uradni list SRS,
št. 42/88 in Uradni list RS, št. 57/93).

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 344-04/02/99-01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

ŠALOVCI

4676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš-Šalovci za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 40/97 – odl. US) in na podlagi 2. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 56/98) ter 22. člena statuta Občine
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet
občine Šalovci na 3. seji dne 11. februarja 1999 in Občinski
svet občine Hodoš na 9. seji dne 23. 11. 1999 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-

Šalovci za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998, ki zajema vse prihodke
in odhodke žiro računa proračuna Občine Hodoš-Šalovci.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1998 z naslednjo vsebino:

– prihodki 363,770.676,93 SIT,
– odhodki 363.714.202,05 SIT.

3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 56.474,88 SIT se pre-

nesejo med prihodke proračuna Občine Hodoš in Občine
Šalovci za leto 1999.

4. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 56.474,88 SIT se raz-

delijo med Občino Hodoš in Občino Šalovci po sprejetem
ključu glede razdelitve presežka sredstev.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem ko ga sprejmeta občin-

ska sveta
– Občine Šalovci,
– Občine Hodoš,
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-5/99
Šalovci, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

ŠKOFLJICA

4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 ter odločb US 45/97 in 67/97), 20.,
21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97, 10/98,
74/98 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe
ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Urad-
ni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Škofljica na
10. redni seji dne 16. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Škofljica za leto 1999

1
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 1999

(Uradni list RS, št. 28/99) se drugi odstavek 3. člena spre-
meni tako, da se glasi:

Proračunski prihodki za leto 1999 znašajo
641,984.665,65 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 633,984.665,65 SIT
– sredstva rezerv 8,000.000,00 SIT

2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 2108
Škofljica, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

4678. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Urad-
ni list RS, št. 12/96), 3. člena in drugega odstavka 7. člena
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 44/96 in 13/98) in 7. člena statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica
na 10. redni seji dne 16. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje

v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

I
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica so:
SIT

1. starostna skupina 55.014
2. starostna skupina 49.382
mala šola 49.382

II
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98).

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporablja pa se od 1. 12. 1999.

Št. 2073
Škofljica, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH

4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US 63/95 – obvezna
razlaga 9/96 – odločba US 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98) zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odločba US 56/98 ter 16. člena statu-
ta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 18. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Šmarje pri Jelšah za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto

1999 (Uradni list RS, št. 43/99), se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je izkazan v nasled-
njih zneskih:

Bilanca prihodkov  Račun financiranja v SIT
in odhodkov v SIT

Prihodki 1.003,990.000 –
Odhodki  948,976.000 44,335.000
Primanjkljaj 55,014,000 44,335.000
Presežek 10,679.000

Pregled prihodkov popravka občinskega proračuna in
njihova razporeditev je zajeta v popravku bilance prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto
1999, ki je sestavni del tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 06202-93/99
Šmarje pri Jelšah, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4680. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91) ter v skladu s statuti občin ustanoviteljic
je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, dne 30. 9. 1999,
Občinski svet občine Rogaška Slatina, dne 29. 9. 1999,
Občinski svet občine Rogatec, dne 26. 10. 1999, Občinski
svet občine Kozje dne 7. 10. 1999, Občinski svet občine
Podčetrtek, dne 30. 9. 1999 in Občinski svet občine Bistri-
ca ob Sotli dne 21. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje

pri Jelšah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Bivša Občina Šmarje pri Jelšah je z odlokom o ustano-

vitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah z dne
18. 3. 1994 (Uradni list RS, št. 20/94) ustanovila Stano-
vanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah, ki po vzpostavitvi
lokalne samouprave opravlja stanovanjsko dejavnost za ob-
močje novo nastalih občin, zato Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, p. Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica št. 2, p. Rogaška Slatina, Občina
Rogatec, Ceste št. 11, p. Rogatec, Občina Kozje, Kozje
37, p. Kozje, Občina Podčetrtek, Škofja gora št. 1, p.
Podčetrtek in Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli št.
9, p. Bistrica ob Sotli, prevzamejo ustanoviteljske pravice na
tem skladu, ki se na podlagi tega odloka imenuje Stanovanj-
ski sklad Šmarje pri Jelšah.

2. člen
Namen Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah (v

nadaljnjem besedilu: sklad) je financiranje občinskih stano-
vanjskih programov, pridobivanje, upravljanje in oddajanje
stanovanj, izvajanje prenove in vzdrževanja obstoječega sta-
novanjskega fonda v lasti občin, spodbujanje gradnje in
prenove stanovanj in druge naloge skladno s stanovanjskim
zakonom.

3. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi

določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in
statutom sklada ter je neprofitna organizacija.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga.

Sklad se vpiše v sodni register in register neprofitnih
organizacij.

4. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Šmarje pri Jelšah.
Sedež sklada je: Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.
Sklad upravlja upravni odbor.

II. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA

5. člen
Ustanoviteljice dajejo skladu v upravljanje:
– stanovanja, stanovanjske hiše in funkcionalna zem-

ljišča, katerih lastnice so;
– sredstva prenesena iz delitvene bilance, sredstva

kupnin najemnin in druga namenska sredstva;
– na sklad lahko občine ustanoviteljice s posebno po-

godbo prenesejo tudi upravljanje z drugimi objekti.
Vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš, s katerimi sklad

upravlja je v naslednjih deležih občin ustanoviteljic:
Šmarje pri Jelšah 27,5%
Rogaška Slatina 23,8%
Rogatec 18,1%
Kozje 17,7%
Podčetrtek 9,9%
Bistrica ob Sotli 3,0%.

6. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz:
– občinskih proračunov,
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stano-

vanjskih hiš v lasti občin,
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– najemnin,
– prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih

oseb,
– republiškega stanovanjskega sklada,
– najetih kreditov,
– vračili stanovanjskih posojil,
– drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro račun sklada.

7. člen
Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, preneseni-

mi na sklad;
– izvajanje stanovanjske politike, sprejete z občinskimi

stanovanjskimi programi;
– gradnja, nakup in prenova stanovanj in stanovanjskih

hiš v skladu z občinskimi stanovanjskimi programi;
– določanje in spremljanje najemnin za socialna, ne-

profitna in službena stanovanja v lasti občin;
– dajanje posojil z ugodno obrestno mero za nakup,

gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– oddajanje stanovanj v sodelovanju z občinami in prav-

nimi subjekti, ki so na sklad prenesli svoja stanovanja ter
oddajanje neprofitnih stanovanj;

– gospodarjenje in upravljanje z objekti v lasti občin
ustanoviteljic po posebni pogodbi;

– upravljanje s stanovanji in objekti drugih pravnih in
fizičnih oseb pod pogoji, ki so določeni s posebno po-
godbo;

– opravljanje drugih strokovnih nalog za področje sta-
novanjskega gospodarstva, določenih z zakonom ter odlo-
kom in drugimi predpisi.

Posamezna strokovna opravila iz tega člena, ki so po-
vezana z dejavnostjo sklada, le-ta lahko odda ustrezni pravni
ali fizični osebi.

III. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE SKLADA

8. člen
Sklad ima upravni odbor.
Upravni odbor ima šest članov.
Člani upravnega odbora so župani občin ustanoviteljic

kot zastopniki občin ustanoviteljic sklada. Upravni odbor
izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika pred-
sednika.

Direktor sklada ne more biti član upravnega odbora.

9. člen
Upravni odbor je organ upravljanja sklada in odloča na

sejah z 2/3 večino glasov vseh članov odbora o vprašanjih
poslovanja in delovanja sklada, pri čemer ima glede na
delež vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš iz 5. člena
odloka, član iz Občine Šmarje pri Jelšah 275 glasov, član iz
Občine Rogaška Slatina 238 glasov, član iz Občine Roga-
tec 181 glasov, član iz Občine Kozje 177 glasov, član iz
Občine Podčetrtek 99 glasov in član iz Občine Bistrica ob
Sotli 30 glasov.

V primeru spremembe deleža vrednosti stanovanj in
stanovanjskih hiš iz 5. člena tega odloka, ki se ugotovi ob
vsakokratni letni revalorizaciji stanovanjskega fonda, se
skladno s tako ugotovljenim deležem spremeni tudi število
glasov članov iz posamezne občine.

Revalorizacija stanovanjskega fonda, ki je osnova za
določitev glasov posamezne občine, se obračunava na dan
31. december vsakega leta.

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja in sprejema letni program dela in finančni

načrt sklada;
– odloča o naložbeni politiki v soglasju z občinskimi

sveti;
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslova-

nju in delu sklada;
– imenuje in razrešuje direktorja sklada s soglasjem

občinskih svetov;
– sprejema statut in druge akte sklada;
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada in

naloge, za katere ga pooblastijo občine.

10. člen
Upravni odbor sklada lahko za razreševanje posamez-

nih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna
delovna telesa.

11. člen
Organ nadzora poslovanja sklada je nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima šest članov. Nadzorni odbor sestavljajo
predstavniki občin ustanoviteljic (po en član iz posamezne
občine). Vsaka od občin imenuje svojega predstavnika v
nadzorni odbor. Člane nadzornega odbora imenujejo občin-
ski sveti občin ustanoviteljic za dobo štirih let in so po izteku
mandata lahko ponovno imenovani.

Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsed-
nika in podpredsednika nadzornega odbora.

12. člen
Občinski sveti dajejo soglasje k:
– statutu sklada;
– naložbeni politiki za posamezno občino;
– zaključnemu računu in poročilu o poslovanju sklada

za posamezno občino;
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

13. člen
Direktorja sklada imenuje upravni odbor ob soglasju

občinskih svetov.

14. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira poslovanje sklada;
– zastopa in predstavlja sklad;
– pripravlja seje upravnega odbora sklada;
– opravlja druga strokovna opravila v skladu z zako-

nom, tem odlokom in statutom sklada.

15. člen
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki po-

leg z zakonom določenih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo tehnične, ekonom-

ske ali pravne smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega

najmanj tri leta na podobnih delovnih mestih;
– da ima sposobnost vodenja in organiziranja dela.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po izteku mandata

lahko ponovno imenovan.

16. člen
Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična

dela opravlja strokovna služba sklada.

17. člen
Notranja organizacija, način poslovanja sklada, delitve

sredstev po posameznih občinah in vsa druga vprašanja v
zvezi z delovanjem sklada se določijo s statutom sklada.
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IV. KONČNI DOLOČBI

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 20/94).

19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Šmarje pri Jelšah, dne 15. novembra 1999.

Ustanoviteljice:
Župan

Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

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

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

4681. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 18. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št.

871/6 in 871/7 k.o. Dvor.
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Ob-

čina Šmarje pri Jelšah.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-92/99
Šmarje pri Jelšah, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4682. Sklep o prehodu mandata člana občinskega
sveta

Na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) v zvezi s tretjim
odstavkom 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 do 74/98) je Občinska volilna komisija
občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 10. 11. 1999 sprejela
naslednji

S K L E P

Ugotovi se, da je mandat člana Občinskega sveta obči-
ne Šmarje pri Jelšah prešel na Eriha Straška, roj. 13. 5.
1961, stan. Krtince št. 22, p. Podplat.

Kandidata liste Liberalne demokracije Slovenije v
3. volilni enoti za volitve v Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah.

Št. 00607-1/99
Šmarje pri Jelšah, dne 15. novembra 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

Suzana Judež, univ. dipl. prav. l. r.

ŠTORE

4683. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 1999

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, in 56/98 in 61/99 –
odl. US) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Štore na
7. seji dne 19. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Štore za leto 1999 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Štore.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna

za leto 1999 znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 417,730.877,70 SIT
– odhodki 475,318.391,00 SIT
Račun financiranja:
– prihodki 57,587.513,30 SIT
– odhodki –                  
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proraču-

na in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov in računu financiranja, ki so sestavni del tega
odloka.

3. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno

doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
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4. člen
Za izvrševanja občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan ozi-
roma od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Pri izvrševanju občinskega proračuna se smiselno upo-

rabljajo določila 99., 100., 101., 102. in 103. člena statuta
Občine Štore.

6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sred-
stev, odobrenih z občinskim proračunom.

Sredstva občinskega proračuna se med letom dodelju-
jejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar
v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanja likvid-
nosti občinskega proračuna. Sredstva se smejo uporabljati
le za namene, za katere so bila namenjena.

Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s pro-
računom.

7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu do-

stavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sred-
stev.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, tajnik obči-
ne ali nadzorni odbor.

8. člen
Župan Občine Štore je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-

zerve v skladu z 105. členom statuta Občine Štore;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje

javne porabe, vendar največ do višine 5% občinskega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

9. člen
Župan mora o izvrševanju občinskega proračuna ob-

činski svet obveščati po periodičnih izračunih.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

začasnem financiranju javne porabe v Občini Štore za leto
1999 (Uradni list RS, št. 92/98).

Štore, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

4684. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega od-
stavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za

izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99),
navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Štore na
7. seji dne 19. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Štore

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od-

mero komunalnega prispevka v Občini Štore ter za priznanje
oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti

gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt tako, da je za

poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti na-

membnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost
objekta oziroma njegovo povečanje zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo.

Zavezanec plačila komunalnega prispevka je tudi last-
nik že zgrajenega objekta na opremljenem ali delno oprem-
ljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno
opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo
uredi.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na
javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.

Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne in-
frastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projek-
tanta.

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih

zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno
zemljišče tako, za katerega so zagotovljeni priključki na
naslednjo javno infrastrukturo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena

gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi

programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč

se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih

kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških
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na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbene-
ga programa urejanja stavbnih zemljišč;

b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se
komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu
opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz
drugega odstavka 2. člena);

c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zem-
ljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni
meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.

Za izračun komunalnega prispevka na podlagi pov-
prečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska
opremljenost stavbnega zemljišča.

4. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunal-

ne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini
v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:

– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini so-

razmernega dela stroškov komunalnega opremljanja
stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na
površino njegovega stavbnega zemljišča.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za
vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt
možno priključiti.

Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu soraz-
mernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s
količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno
površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS
U C2.100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.

5. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se

površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s pov-
prečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega
zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne oprem-
ljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količ-
nikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (četrti
odstavek 4. člena).

6. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja na kva-

dratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v
Občini Štore v predhodnem letu, ki se uporablja za izračun
komunalnega prispevka v tekočem letu, ugotovi in določi
Občinski svet občine Štore z odlokom, do 31. 3.  v tekočem
letu.

V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na kva-
dratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v
Občini Štore v predhodnem letu, je upoštevana opremlje-
nost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:

Individualna raba (50%):
– kanalizacijsko omrežje 16%
– vodovodno omrežje 11%
– električno omrežje 11%
– telefonsko omrežje 5%
– plinovodno omrežje 5%
– KTV omrežje 2%
Kolektivna raba (50%)
– cesta 17%
– zelene in rekreacijske površine 18%
– javna parkirišča 6%
– meteorna kanalizacija 5%
– javna razsvetljava 2%
– hidrantno omrežje 2%

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

7. člen
Izračunani komunalni prispevek se korigira glede na

namembnost na podlagi korekcijskega faktorja in sicer:
Kf = 10 za stanovanjske hiše,
Kf = 20 za počitniške objekte in bivalne površine

zidanic
Kf = 10 za poslovne neproizvodne objekte,
Kf = 5 za poslovne proizvodne objekte in objekte obrt-

ne dejavnosti,
Kf = 1 za zaprte rekreacijske in športne površine,
Kf = 1 za parkirišča, bazene in odprte rekreacijske

površine in
Kf = 1 za garaže in kmetijske gospodarske objekte.
Občinski svet Občine Štore lahko navedene korekcij-

ske faktorje spremeni hkrati z določitvijo povprečja stroškov
komunalnega opremljanja m2 stavbnih zemljišč v predhod-
nem letu.

8. člen
Za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih

stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporab-

nik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zave-
zanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno
oprosti plačila komunalnega prispevka.

Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim
sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za ob-
jekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi
naravne nesreče.

VI. POSTOPEK ODMERE IN PORABA SREDSTEV

9. člen
Komunalni prispevek zavezancu, na njegovo zahtevo,

odmeri občinska uprava oziroma s strani Občine Štore poob-
laščena organizacija.

Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 3.
člena, točka b, občinska uprava uvede postopek in odmeri
prispevek po uradni dolžnosti.

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem zne-
sku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontira-
njem ali obročnim plačilom.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

10. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.

11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredst-

va za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih

postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede
po merilih tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.
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13. člen
Do dne, ko še ne bo znano povprečje stroškov komu-

nalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter
stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Štore v
predhodnem letu (31. 3. 2000) se določi povprečje strošk-
ov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Što-
re v znesku 380 SIT na m2 stavbnega zemljišča.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost vseh

predpisov, ki so v Občini Štore urejali odmero komunalnega
prispevka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Štore, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

4685. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore

Občinski svet občine Štore je na podlagi 1. člena
zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z in-
deksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 2/99)
in 16. členom statuta Občine Štore (Uradni list RS, št.
66/99) na 7. redni seji dne 19. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnih zemljišč v Občini Štore

1
Spremeni se 10. člen odloka o nadomestilu za upora-

bo stavbnih zemljišč v Občini Štore (Uradni list RS, št. 15/96
in 46/98) tako, da se besede “indeksom rasti na drobno“
nadomestijo z besedami “koeficient cen življenjskih po-
trebščin“.

2
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Štore, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

4686. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99) in 10. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavnih zemljišč v Občini Štore je Občinski svet občine
Štore na 7. seji dne 19. 11. 1999 sprejel

S K L E P

1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore in znaša
0,1743 SIT/m2.

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

RS. Nova vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2000.

Štore, dne 19. novembra 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

VERŽEJ

4687. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Veržej za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 87. in 93. člena statuta
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) in 9. člena odloka
o proračunu Občine Veržej za leto 1999 (Uradni list RS, št.
69/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Veržej za leto 1999

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Ver-

žej za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99), tako da glasi:
Proračun Občine Veržej za leto 1999 se določa v višini

115,117.547 SIT, od tega

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 115,117.547 SIT
II. Odhodki skupaj 111,617.547 SIT
III. Proračunski primanjkljaj ali presežek 3,500.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb 0 SIT

B) Račun financiranja
VII Zadolževanje proračuna 0 SIT
VIII Odplačevanje dolgov 3,500.000 SIT
IX Neto zadolževanje – 3,500.000 SIT
X Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 0 SIT

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-4/99
Veržej, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
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VIDEM

4688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Videm

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/96, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena
statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski
svet občine Videm na 7. redni seji dne 29. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Občini Videm

1. člen
V 1. členu odloka o komunalnih taksah v Občini Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 1 letnik 2/97) se črta
9. točka.

Dosedanja 10., 11. in 12. točka postanejo 9., 10. in
11. točka.

2. člen
Tarifna številka 9. odloka o komunalnih taksah Občine

Videm se črta. Dosedanje tarifne številke 10., 11. in 12.
postanejo tarifne številke 9., 10. in 11.

3. člen
V tarifni številki 11 odloka o komunalnih taksah se v

prvem odstavku črtata besedi “Gruškovje in”.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati ta-

koj po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 031-01-232/99
Videm, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

VOJNIK

4689. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine
Vojnik

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 42. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12.
člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98),
odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96, 18/98, 61/98) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 10. 11.
1999 sprejel

O D L O K
 o spremembah odloka o ustanovitvi javnih

vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih za-

vodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96) se besedilo
1. člena v celoti črta in se nadomesti z besedilom:

S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem Keršova 1,
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva javna vzgojno-izobraževalna zavoda in
sicer:

– Osnovno šolo Vojnik in
– Osnovno šolo Frankolovo.

2. člen
Prvi odstavek 2. člena se v celoti črta in se nadomesti z

besedilom:
Zavoda poslujeta pod naslednjim imenom in imata na-

slednja sedeža:
Osnovna šola Frankolovo
Ime: Osnovna šola Frankolovo.
Skrajšano ime: OŠ Frankolovo.
Sedež: Frankolovo 11, Frankolovo.

Osnovna šola Vojnik
Ime: Osnovna šola Vojnik.
Skrajšano ime: OŠ Vojnik.
Sedež: Prušnikova 14, Vojnik.

3. člen
5. člen odloka se v celoti črta in glasi:
Vsak zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem

sodišču v Celju pod vložno številko:
– Osnovna šola Frankolovo: vlož. št.: 1-3747-00
– Osnovna šola Vojnik: vlož. št.: 1-3838-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

4. člen
11. člen se črta in nadomesti z besedilom:
Šolska okoliša zajemata naselja:
Osnovna šola Frankolovo: Beli Potok pri Frankolovem,

Bezenškovo Bukovje, Brdce, Črešnjice, Dol pod Gojko,
Frankolovo, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Podgorje pod
Čerinom, Rakova Steza, Rove, Straža pri Dolu, Stražica,
Verpete, Zabukovje.

Osnovna šola Vojnik: Centralna šola Vojnik: Arclin, Be-
zovica, Bovše, Črešnjevec, Gabrovec pri Dramljah, Globo-
če, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Ilovca, Ivenca, Jankova,
Kladnart, Koblek, Konjsko, Lešje, Male Dole, Pristava, Raz-
gor, Razgorce, Tomaž nad Vojnikom, Vojnik, Želče, Dedni
vrh pri Vojniku.

Podružnična šola Nova Cerkev: Homec, Hrenova, Lem-
berg pri Novi Cerkvi, Novake, Nova Cerkev, Polže, Razdelj,
Straža pri Novi Cerkvi, Vine, Višnja vas, Vizore.

Podružnična šola Socka: Čreškova, Landek, Selce,
Socka, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Zlateče.

Podružnična šola Šmartno v Rožni Dolini: Brezova,
Jezerce pri Šmartnem, Loče, Otemna, Pepelno, Rožni Vrh,
Slatina v Rožni Dolini, Šentjungert, Šmartno v Rožni dolini.

5. člen
Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 1290-11/99-15
Vojnik, dne 10. novembra 1999.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vojnik

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12-481/91, RS/I 17-599/91, RS, št.
55-2515/92, RS, št. 66-2401/93, RS, št. 66-2402/93,
RS, št. 45-94, RS, št. 45/I/94, RS, št. 8-379/96) in 21.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72-2629/93, RS, št. 45-1778/94, RS, št. 57-2035/94,
RS, št. 14-677/95, RS, št. 20-905/95, RS, št.
63-2924/95, RS 73-3384/95, RS, št. 9-425/96, RS,
št. 39-2530/96, RS, št. 44-2776/96, RS, št.
26-1562/97, RS, št. 70-3373/97, RS, št. 10-437/98,
RS, št. 68-3302/98, RS, št. 74-3725/98) je Občinski
svet občine Vojnik dne 10. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vojnik

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega za-

voda Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96) se besedilo prve
alinee, prvega odstavka, 1. člena črta.

2. člen
Besedilo prve alinee, tretjega odstavka, 2. člena in

beseda Dobrni v četrtem odstavku 2. člena se črtata.

3. člen
16. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z besedi-

lom:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli iz vsake enote

vrtca in izmed upravno administrativnih ter tehničnih delav-
cev, in sicer:

– iz enote Vojnik en predstavnik pedagoških delavcev
– iz enote Frankolovo en predstavnik pedagoških de-

lavcev
– iz enote Socka en predstavnik pedagoških delavcev
– iz enote Nova cerkev en predstavnik pedagoških de-

lavcev
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en pred-

stavnik.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občin-

ski svet v skladu s statutom Občine Vojnik.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda nepo-

sredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred-

sednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-

da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok – varovancev v zavodu.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 1291-11/99-15
Vojnik, dne 10. novembra 1999.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4691. Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu
uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik

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 4. člena statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 9. redni
seji dne 10. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o obliki in načinu

uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik

1. člen
V odloku o obliki in načinu uporabe simbolov ter peča-

tov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 29/96) se za 6. čle-
nom doda 6.a člen, ki glasi:

“Za potrebe finančnih listin in plačilnega prometa se
uporablja pečat v obliki kroga, premera 30 mm, ki je obrob-
ljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb
Občine Vojnik v velikosti 11 mm, ob krožnicah pa sta napisa
– na zgornji polovici pečata OBČINA VOJNIK, na spodnji pa
VOJNIK.“

2. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan od objave v

Uradnem listu RS.

Št. 1213-11/99-2
Vojnik, dne 10. novembra 1999.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
4617. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) 14645
4618. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) 14653
4619. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih

drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(ZPUPD) 14661

MINISTRSTVA
4620. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za var-

nost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo mo-
rajo plačati čolni in jahte 14664

4621. Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k tretji izdaji
Evropske farmakopeje 14665

4622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov 14665

4623. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za pomoč
mladim športnikom Topten 14665

USTAVNO SODIŠČE
4624.  Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med

sodiščem in upravno enoto 14666
4625. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 50. člena

zakona o stavbnih zemljiščih ni v neskladju z us-
tavo in o razveljavitvi drugega odstavka 2. člena
in prve alinee b) točke 9. člena odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ra-
deče, kolikor se nanašata na površino zemljišča
pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo 14667

4626. Odločba o ugotovitvi skladnosti 39. in 40. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju z ustavo 14670

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4627. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospo-

darske dejavnosti 14672
4628. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospo-

darske dejavnosti 14672
4629. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospo-

darske dejavnosti 14672
4630. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospo-

darske dejavnosti 14673
4631. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega za-

voda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 14673

OBČINE
LJUBLJANA

4632. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoroč-
nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (za območje Mestne občine Ljub-
ljana) 14674

4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plan-
sko celoto V3 Vič 14675

4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območja urejanja
CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitet-
ni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Ple-
tenina 14677

4635. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 No-
ve Poljane 14677

4636. Mnenje o povečanju cen oskrbe s pitno vodo 14678
BLED

4637. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Bled za leto 1999 14679

Stran

VSEBINA

Stran
BLOKE

4638. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč 14679
BOHINJ

4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Bohinj 14681

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi redarske službe Občine Bohinj 14683
BREŽICE

4641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Brežice za leto 1999 14683
CELJE

4642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev
čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne
ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v
Tremerju in Košnici 14683
DOBREPOLJE

4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1999 14684

4644. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstru-
ge v Občini Dobrepolje 14685
GORNJI PETROVCI

4645. Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci 14691
GROSUPLJE

4646. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 1999 14692

4647. Odlok o načinu upravljanja in oddajanja v upora-
bo športne dvorane Brinje v Grosupljem 14693

4648. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-vars-
tvenem zavodu Kekec Grosuplje 14694

4649. Sklep o razpisu referenduma za plačilo poseb-
nega samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora, za financiranje moderni-
zacije krajevnih cest Kamno Brdo–Lovska koča–
Vrh pri Višnji Gori (500m), Spodnje Brezovo–Peš-
čenik (700m), Spodnje Brezovo (400m), Pešče-
nik (300m), R331–Polje–Zgornja Draga
(1800m), Leskovec–Mlake (500m) in za financi-
ranje javne razsvetljave na Selih in Spodnjem Bre-
zovem 14694
IVANČNA GORICA

4650. Odločba o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri
Stični 14697
KIDRIČEVO

4651. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidri-
čevo 14698
KOZJE

4652. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za
leto 1999 14698

4653. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Kozje 14698

4654. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kozje 14701
KRIŽEVCI

4655. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Križevci za leto 1999 14701

4656. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parce-
lah številka 1008/1, 1011/4, 1011/5, 1007/1,
1011/6, 1013, 1011/7, 1003/1, 1007/2, vse
k.o. Vučja vas 14702

4657. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo jav-
no infrastrukturo na področju kulture v Občini Kri-
ževci 14702
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Stran Stran

4658. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lju-
tomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Križevci 14702
LAŠKO

4659. Odlok o občinskih cestah 14703
LENART

4660. Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij med
Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta
Ana ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Le-
nart na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitve-
na bilanca) 14713
LENDAVA

4661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za območje izven ure-
ditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih
ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti 14716

4662. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Mostje–Banuta – naselje Sta-
ro Mostje 14716

4663. Poročilo volilne komisije KS Mostje–Banuta o izi-
du glasovanja na referendumu za uvedbo krajev-
nega samoprispevka v Krajevni skupnosti Most-
je-Banuta – za območje naselja Staro Mostje 14717
LITIJA

4664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 1998 14718
LJUTOMER

4665. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Ljutomer za leto 1999 14718
LOŠKA DOLINA

4666. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loš-
ka dolina 14719
MEDVODE

4667. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Medvode 14720
MURSKA SOBOTA

4668. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o pro-
računu Mestne občine Murska Sobota za leto
1999 14720

4669. Odlok o javni službi pomoč družini na domu in
merilih za določanje plačil storitev 14721

4670. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Sta-
novanjskega sklada Mestne občine Murska So-
bota 14724

4671. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Mestni občini Murska Sobota 14724

4672. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odlo-
ka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Murska Sobota in okolico 14725
ODRANCI

4673. Odlok o občinskih cestah 14725
PREBOLD

4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Prebold 14734

4675. Odlok o občinskih cestah 14736

ŠALOVCI
4676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Hodoš-Šalovci za leto 1998 14745
ŠKOFLJICA

4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Škofljica za leto 1999 14746

4678. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgo-
je v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Os-
novna šola in vrtec Škofljica 14746
ŠMARJE PRI JELŠAH

4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Šmarje pri Jelšah za leto 1999 14747

4680. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje
pri Jelšah 14747

4681. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 14749
4682. Sklep o prehodu mandata člana občinskega

sveta 14749
ŠTORE

4683. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 1999 14749
4684. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore 14750
4685. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnih zemljišč v Občini Štore 14752
4686. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila

za uporabo stavbnih zemljišč 14752
VERŽEJ

4687. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Veržej za leto 1999 14752
VIDEM

4688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ko-
munalnih taksah v Občini Videm 14753
VOJNIK

4689. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik 14753

4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Voj-
nik 14754

4691. Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu
uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik 14754

MEDNARODNE POGODBE
89. Zakon o ratifikaciji Ustave Mednarodne organiza-

cije za migracije (MUMOM) 1173
90. Zakon o ratifikaciji Spremembe Kreditne pogod-

be (Projekt slovenskih avtocest vzhod–zahod) med
Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo
in razvoj z dne 10. junija 1994 (MPAEB-A) 1182

91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsoli-
daciji dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije (BCHKDJ) 1184

92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaš-
ko, Republiko Češko, Republiko Madžarsko, Re-
publiko Poljsko, Republiko Romunijo, Republiko
Slovaško in Republiko Slovenijo o podaljšanju pro-
grama CEEPUS 1187

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 1188
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