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DRŽAVNI ZBOR

4692. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri
razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in
delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od
leta 2000 do 2003 (ZPGDNT)

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 podpori gospodarskim

družbam pri razvoju novih tehnologij in
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih

enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT)

Razglašam zakon o podpori gospodarskim družbam
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju
njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003
(ZPGDNT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji 24. novembra 1999.

Št. 001-22-166/99
Ljubljana, dne 2. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PODPORI GOSPODARSKIM DRUŽBAM

PRI RAZVOJU NOVIH TEHNOLOGIJ
IN VZPOSTAVLJANJU IN DELOVANJU NJIHOVIH
RAZVOJNIH ENOT V OBDOBJU OD LETA 2000

DO 2003 (ZPGDNT)

1. člen
Ta zakon ureja zagotavljanje namenskih proračunskih

in drugih sredstev za izvajanje programa podpore gospo-
darskim družbam in samostojnim podjetnikom posamezni-
kom pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delova-
nju njihovih razvojnih enot v letih 2000, 2001, 2002 in
2003 ter medresorsko koordinacijo za izvajanje tega pro-
grama.

2. člen
Program podpore gospodarskim družbam in samostoj-

nim podjetnikom posameznikom v letih 2000, 2001, 2002
in 2003 zajema:

– analizo stanja tehnološkega razvoja slovenskega go-
spodarstva;

– namen in cilje programa;
– oblike ukrepov in razvojnih spodbud za podporo go-

spodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posamez-
nikom;

– kriterije za dodeljevanje spodbud;
– finančne kazalce in finančno vrednotenje programa;
– okvirni terminski načrt izvajanja programa.
Med sredstva za izvajanje programa podpore po tem

zakonu se štejejo sredstva iz proračuna in druga sredstva, ki
jih za izvajanje programa podpore zagotavljajo druge pravne
osebe, katerih večinski lastnik ali ustanovitelj je Republika
Slovenija.

Predlog programa iz 1. člena tega zakona pripravi med-
resorska delovna skupina, določena v 4. členu tega zakona, v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Program podpore in letne finančne načrte za izvajanje
programa in dinamiko zagotavljanja sredstev na predlog mi-
nistra, pristojnega za znanost in tehnologijo, sprejme Vlada
Republike Slovenije.

3. člen
Program podpore zajema izvajanje naslednjih aktiv-

nosti:
– spodbude gospodarskim družbam in samostojnim

podjetnikom posameznikom za vzpostavljanje in delovanje
lastnih razvojnih enot;

– spodbude regijam in gospodarskim panogam za
vzpostavljanje skupnih razvojnih enot, predvsem tehnoloških
centrov in parkov;

– koordinacijo spodbud in usklajevanje obstoječih me-
hanizmov posameznih skladov in svetovalnih mrež s cilji
tega programa;

– spodbude tehnološkega razvoja invalidskih podjetij.

4. člen
Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki

Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, Ministrstva za malo gospodarstvo in turi-
zem, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva
za finance, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
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Pri delu medresorske delovne skupine sodelujejo Go-
spodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in
Slovenska razvojna družba, d.d.

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, s sklepom
ustanovi medresorsko delovno skupino, člane pa imenujejo
ministrstva, navedena v prvem odstavku tega člena.

Medresorska delovna skupina se ustanovi v enem me-
secu po uveljavitvi tega zakona.

5. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo na osnovi pro-

grama podpore skupaj z medresorsko delovno skupino v
letih 2000, 2001, 2002 in 2003 pripravljalo letne izvedbe-
ne programe ter javne razpise za porabo namenskih sred-
stev, določenih s tem zakonom.

V letnih izvedbenih programih bo Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo še posebej podpiralo projekte, ki bodo
neposredno prispevali k tehnološkemu razvoju posameznih
gospodarskih družb.

Ministrstvo predloži letne izvedbene programe v spre-
jem Vladi Republike Slovenije, ki vsako leto poroča Državne-
mu zboru Republike Slovenije o prejemnikih podpore ter o
izvajanju programa in rezultatih vlaganj v tehnološki razvoj.

6. člen
Republika Slovenija bo za uresničitev programa

iz 2. člena tega zakona v državnem proračunu v obdobju od
leta 2000 do leta 2003 v okviru državnih pomoči gospo-
darstvu zagotavljala namenska sredstva v skupni višini
13.300 milijonov tolarjev po cenah na dan 1. januarja 2000,
in sicer:

– v letu 2000 2.600 milijonov tolarjev
– v letu 2001 3.300 milijonov tolarjev
– v letu 2002 3.600 milijonov tolarjev
– v letu 2003 3.800 milijonov tolarjev
Sredstva iz prejšnjega odstavka za izvajanje programa,

določenega v 2. členu tega zakona, se oblikujejo v proraču-
nu Republike Slovenije pod posebno postavko Ministrstva
za znanost in tehnologijo. Sredstva se bodo zbirala s po-
stopno preusmeritvijo državnih pomoči, ki jih bo izvajala
Vlada Republike Slovenije.

Druga sredstva se oblikujejo v poslovnem načrtu Slo-
venske razvojne družbe, d.d. in v finančnih načrtih drugih
pravnih oseb iz 2. člena tega zakona.

Porabo vseh sredstev bo koordiniralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo.

7. člen
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, v dveh

mesecih po uveljavitvi tega zakona na predlog medresorske
delovne skupine sprejme pravilnik o načinu dela medresor-
ske delovne skupine (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Pravilnik določa zlasti:
– pravice in dolžnosti in način delovanja medresorske

delovne skupine,
– izvajanje programa podpore ter merila in kriterije za

dodeljevanje razvojnih spodbud,
– sistem ocenjevanja in spremljanja učinkov razvojnih

spodbud.

8. člen
Strokovna in administrativna dela za medresorsko de-

lovno skupino opravlja Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-05/99-18/1
Ljubljana, dne 24. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

4693. Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl)

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 zdravstveni inšpekciji

(ZZdrl)

Razglašam zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
25. novembra 1999.

Št. 001-22-167/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI (ZZdrI)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadalj-

njem besedilu: inšpektorat) opravlja zaradi varovanja javne-
ga zdravja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov
in drugih predpisov, ki urejajo področja:

– nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb;
– zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo,

izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– kozmetičnih proizvodov;
– igrač;
– tobaka, tobačnih izdelkov;
– zdravil, medicinskih pripomočkov;
– prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo

prepovedanih drog;
– preskrbe s krvjo;
– kemikalij;
– kemičnega orožja;
– virov ionizirnih in neionizirnih sevanj;
– virov in varstvenih pasov pitne vode, objektov in na-

prav za preskrbo s pitno vodo;
– mineralnih, kopalnih in zdravilnih voda;
– javnih zdravstvenih zavodov ter pravnih in fizičnih

oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;
– trgovine, gostinstva in turizma;
– zdravstveno higienskega stanja v javnih prostorih,

namenjenih dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgo-
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je, izobraževanja, higienske nege, sociale, športa in rekrea-
cije, trgovine ter kulture, začasnih bivališč ob naravnih ne-
srečah in evakuacijah;

– komunalnih objektov in infrastrukturnih naprav;
– objektov in sredstev javnega prometa;
– hrupa, vibracij, zraka;
– infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju

zdravstvene dejavnosti.
Inšpektorat opravlja tudi druge naloge v skladu s po-

sebnimi predpisi.
Inšpektorat opravlja nadzorstvo nad osebami, prevoz-

nimi sredstvi ter blagom na državni meji, če z zakonom ni
drugače določeno.

II. SOGLASJA IN DOVOLJENJA INŠPEKTORATA

2. člen
Zaradi varovanja zdravja ljudi izdaja inšpektorat soglas-

ja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov ter k lokacijskim
gradbenim in uporabnim dovoljenjem za posege v prostor in
za objekte, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom.

Soglasja niso potrebna k odločbam za gradnjo indivi-
dualnih stanovanjskih objektov in zasebnih objektov, ki se
uporabljajo za oddih in rekreacijo.

III. ORGANIZACIJA

3. člen
Inšpektorat je organ v sestavi ministrstva, pristojnega

za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Inšpektorat vodi glavni zdravstveni inšpektor.
Notranjo organizacijo inšpektorata določi na predlog

glavnega zdravstvenega inšpektorja minister, pristojen za
zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

4. člen
Za glavnega zdravstvenega inšpektorja se imenuje

zdravnik – specialist s področja preventivnih zdravstvenih
dejavnosti (higiene, epidemiologije oziroma medicine dela),
ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj.

5. člen
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi upravni-

mi organi in organizacijami, zdravstvenimi zavodi, drugimi
strokovnimi organizacijami ter drugimi javnimi zavodi, zlasti s
tistimi, ki delujejo na področju varovanja zdravja ljudi.

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva zagotavljajo stro-
kovno podporo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slo-
venije in območni zavodi za zdravstveno varstvo.

6. člen
Inšpektorat predloži ministru poročilo o svojem delu za

preteklo leto najkasneje do 30. 4. tekočega leta.
Minister predloži poročilo iz prejšnjega odstavka v

obravnavo Vladi Republike Slovenije.

7. člen
Inšpekcijski nadzor v mejah pristojnosti inšpektorata

neposredno opravlja zdravstveni inšpektor (v nadaljnjem be-
sedilu: inšpektor).

Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri, zahtevane delovne izkušnje in
strokovni izpit za inšpektorja. Za posamezna področja nad-
zora mora imeti v skladu s posebnimi predpisi dodatna zna-

nja ali ustrezno specializacijo. Vsebino dodatnih znanj oziro-
ma ustreznost specializacije predpiše minister.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora mora imeti inš-
pektor posebno izkaznico, ki ga pooblašča za opravljanje
nadzora.

8. člen
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti

strokovni izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za
inšpektorja.

Vsebino strokovnega izpita predpiše minister.
Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat.
Če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem

poskusu, ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku
šestih mesecev od dneva prvega poskusa.

Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sme
izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred
izdajo odločbe.

9. člen
Inšpektor se je dolžan udeleževati programa strokov-

nega izpopolnjevanja najmanj dvakrat letno.
Vsebino programa strokovnega izpopolnjevanja na

predlog glavnega zdravstvenega inšpektorja določi minister
do 31. 3. za tekoče leto.

Glavni zdravstveni inšpektor skrbi za izvajanje progra-
ma strokovnega izpopolnjevanja.

10. člen
Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus stro-

kovne usposobljenosti.
Vsebino preizkusa strokovne usposobljenosti predpiše

minister.
Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravi inšpek-

tor najkasneje v treh letih po opravljenem strokovnem izpitu.
Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne

opravi pri prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opra-
viti v roku šestih mesecev od dneva prvega preizkusa.

Če ne opravi drugega preizkusa, mora inšpektor v roku
6 mesecev od dneva drugega preizkusa ponovno opravljati
strokovni izpit za inšpektorja.

11. člen
Glavni zdravstveni inšpektor predlaga ministru razreši-

tev inšpektorja, ki ne opravi strokovnega izpita.
Glavni zdravstveni inšpektor lahko predlaga razrešitev

inšpektorja tudi v primeru, če se v disciplinskem postopku
ugotovi, da je inšpektor opustil dejanja v inšpekcijskem po-
stopku.

Z dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno raz-
merje.

12. člen
Inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme

pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna
ravnanja.

IV. POOBLASTILA IN UKREPI INŠPEKTORJA

13. člen
Zavezanec po tem zakonu je pravna oseba, podjetnik

posameznik ali druga fizična oseba.
Pri opravljanju nadzorstva ima inšpektor pravico pregle-

dati objekte, prostore, naprave, priprave, opremo, blago,
delovno okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati doku-
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mentacijo, pregledati listine, s katerimi se ugotovi istovet-
nost oseb, odvzeti vzorce ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.

14. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad dejavnostmi, objekti, pro-

stori, opremo, napravami, osebami ali snovmi, ki so pod
zdravstvenim nadzorstvom, mora biti opravljeno praviloma
enkrat letno.

15. člen
Pri izvrševanju nadzorstvenih nalog ima inšpektor v me-

jah svoje pristojnosti pravico in dolžnost:
1. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma po-

manjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nad-
zorstva nad osebami, prostori, opremo, napravami, dejav-
nostmi, objekti ali snovmi, zaradi katerih je v nevarnosti
zdravje ljudi ali so v nasprotju z osnovnimi higienskimi zahte-
vami;

2. odrediti analize in preiskave materiala, snovi, pred-
metov, naprav, objektov in okolja, da se ugotovijo povzroči-
telji nalezljivih bolezni ali druge zdravju škodljive snovi in
vplivi;

3. odrediti potrebne zdravstveno-tehnične in higienske
ukrepe za varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, mine-
ralne vode, zdravilne vode in kopalne vode;

4. odrediti potrebne zdravstvene, tehnične in higien-
ske ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov tehnoloških
procesov in dejavnosti na zdravje;

5. odrediti protiepidemijske ukrepe, ki so potrebni, da
se ohrani ustrezna higiena na javnih mestih, v javnih objek-
tih, v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov ali drugih
stavbah;

6. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in
snovi za industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, usluž-
nostno in drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravlja-
nje dejavnosti, če zavezanec v določenem roku ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti;

7. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in
snovi za industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, usluž-
nostno in drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravlja-
nje dejavnosti, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi;

8. odrediti zdravstveni pregled oziroma nadzor oseb,
za katere obstoja sum, da imajo nalezljivo bolezen ali so bile
v stiku z nalezljivo bolnimi;

9. prepovedati delo osebam, ki niso bile na predpisa-
nih zdravstvenih pregledih, dokler teh ne opravijo;

10. odrediti, da se odstranijo osebe z določenih delov-
nih mest, na katerih lahko s svojim zdravstvenim stanjem
ogrožajo zdravje ljudi, dokler ne ozdravijo;

11. odrediti prisilno zdravljenje bolnikov, zbolelih za
nalezljivimi boleznimi ali z zdravstvenim stanjem, za katero je
predpisano obvezno zdravljenje, če se nočejo zdraviti ali se
izmikajo zdravljenju;

12. odrediti predpisane zdravstvene, protiepidemijske
in druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezni;

13. prepovedati uvoz ali tranzit in odrediti poseben
režim transporta in skladiščenja ter odpravo drugih pomanj-
kljivosti na pošiljkah blaga, ki je pod zdravstvenim nadzors-
tvom pri prehodu državne meje;

14. odrediti zdravstveni nadzor in zdravstveni pregled
oseb, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo prometnih

objektov in sredstev ter druge ukrepe za preprečitev preno-
sa nalezljivih bolezni preko državne meje;

15. odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera
je pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Za neposredno izvedbo ukrepov iz 6. in 7. točke prejš-
njega odstavka ima inšpektor pravico in dolžnost:

a) s sklepom odrediti podjetjem, ki so pristojna za di-
stribucijo električne energije, plina ter vode, da se zavezan-
cu ustavi dobava le-teh, ali druge potrebne ukrepe na objek-
tih, v prostorih ter na napravah, kjer se opravlja gospodar-
ska, zdravstvena ali druga dejavnost;

b) zapečatiti prostore, objekte, naprave ali snovi za
opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti.

Stroške prekinitve dobav ali drugih ukrepov iz točke a)
prejšnjega odstavka plača zavezanec.

16. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost odvzeti dokumentaci-

jo oziroma predmete za ugotavljanje dejanskega stanja v
zvezi z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in sumom storitve pre-
krška ali kaznivega dejanja.

Odvzem lahko traja največ osem dni.
O odvzemu dokumentacije in predmetov se izda potr-

dilo.

17. člen
O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik, ki

mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– zavezancu,
– ugotovitvi stanja,
– odvzemu dokumentacije iz prejšnjega člena.
V primeru, da obstoja neposredna nevarnost za zdravje

ljudi, lahko inšpektor ustno odredi ukrepe, ki jih vpiše v
zapisnik o opravljenem pregledu, pisno odločbo pa mora
izdati zavezancu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je
bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.

Izvod zapisnika se izroči zavezancu, pri katerem je bil
opravljen pregled.

18. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva

ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvaja-
nje nadzoruje, mora z odločbo odrediti odpravo nepravilno-
sti ali pomanjkljivosti.

Inšpektor mora izdati odločbo najkasneje v roku pred-
pisanem z zakonom.

V odločbi inšpektor določi rok, v katerem je treba od-
praviti ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

19. člen
Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na

ministrstvo v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.
Pritožba zoper odločbo zadrži izvršitev odrejenih ukre-

pov, razen, če gre za nujne ukrepe, s katerim se odvrne
neposredna nevarnost za zdravje ljudi. V odločbi mora biti v
takem primeru navedeno, da pritožba ne odloži izvršitve
odrejenih ukrepov.

20. člen
Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi dejanja, ki

imajo znake prekrška, gospodarskega prestopka ali kazni-
vega dejanja, mora predlagati uvedbo postopka pristojnim
organom.

Pristojni organ mora o svojih ukrepih in postopkih ob-
vestiti inšpektorat.
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Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi kršitve ali
opustitve predpisov, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico
in dolžnost izreči mandatno kazen, v skladu s posebnimi
predpisi.

21. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpek-

torja ter za izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja upravo, ter predpisi o splošnem
upravnem postopku.

V. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000

tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek:
1. če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja

inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira, žali ali če mu
noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih pred-
metov (13. člen);

2. če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prosto-
rih, napravah ali snoveh, ki so bile zapečatene ali opravi
kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom inš-
pektorata na pečatu (15. člen);

3. če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je
inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon
ali kakšen drug predpis v roku, ki je bil določen z odločbo
(15. člen).

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000
tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

23. člen
Z denarno kaznijo od 400.000 tolarjev do 1,000.000

tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki v roku 3 dni od vročitve
ne izvrši sklepa inšpektorja (drugi odstavek 14. člena).

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Inšpektor, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, si jo

mora pridobiti v roku petih let od dneva uveljavitve tega
zakona.

Inšpektorju, ki si v roku iz prejšnjega odstavka ni prido-
bil zahtevane strokovne izobrazbe, preneha s potekom tega
roka delovno razmerje v inšpektoratu.

Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov lahko na pred-
log glavnega zdravstvenega inšpektorja delo inšpektorja iz-
jemoma opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne
izobrazbe, ima pa opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če
je do uveljavitve tega zakona opravljal delo inšpektorja naj-
manj dvajset let.

Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne
nanašata na inšpektorja, ki ima na dan uveljavitve tega zako-
na višjo strokovno izobrazbo ter največ deset let delovne
dobe do upokojitve.

25. člen
Minister izda v roku šestih mesecev od uveljavitve tega

zakona predpis o strokovnih izpitih in preizkusu strokovne
usposobljenosti inšpektorjev.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o

sanitarni inšpekciji (Uradni list SRS, št. 8/73, 21/78 in
9/85).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 530-01/99-1/1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

4694. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v
Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG)

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 popisu kmetijskih

gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000
(ZPKG)

Razglašam zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v
Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra
1999.

Št. 001-22-168/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POPISU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2000 (ZPKG)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje popi-

sa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 (v nadaljnjem bese-
dilu: popis), organe, pristojne za izvedbo popisa, pravice in
obveznosti udeležencev popisa, varstvo osebnih podatkov,
zbranih s popisom, objavljanje rezultatov popisa in financira-
nje popisa.
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2. člen
(1) Popis v Republiki Sloveniji se opravi od 1. do

20. junija 2000.
(2) Takoj po popisu se opravi statistična kontrola kako-

vosti podatkov, zbranih s popisom.
(3) Popis in statistična kontrola kakovosti s popisom

zbranih podatkov se opravi po stanju na dan 31. maja 2000
ob 24. uri.

3. člen
(1) S popisom se zajamejo kmetijska gospodarstva v

Republiki Sloveniji, ki imajo:
– najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
– če imajo manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,

pa tudi tista gospodarstva, ki imajo:
– najmanj 10 arov kmetijskih zemljišč in 90 arov

gozda ali,
– najmanj 50 arov njiv in vrtov ali,
– najmanj 5 arov intenzivnih vinogradov ali,
– najmanj 30 arov vseh vinogradov ali,
– najmanj 10 arov intenzivnih sadovnjakov ali,
– najmanj 30 arov vseh sadovnjakov ali,
– najmanj 30 arov vinogradov in sadovnjakov ali,
– 1 in več glav velike živine.

(2) Kmetijsko gospodarstvo je po tem zakonu organiza-
cijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč,
gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki ima enotno vod-
stvo ter se ukvarja s kmetijsko pridelavo.

(3) Kmetijska pridelava obsega:
– pridelovanje kmetijskih rastlin,
– pridelovanje žit, drugih poljščin in travinj,
– pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
– vinogradništvo in sadjarstvo,
– gojenje gob,
– rejo živine,
– rejo goveda,
– rejo prašičev,
– rejo perutnine,
– rejo drobnice,
– rejo konj,
– gojenje čebel,
– rejo drugih živali,
– predelavo kmetijskih pridelkov, pridelanih na kmetij-

skem gospodarstvu,
– predelavo mleka v mlečne izdelke,
– predelavo mesa v mesne izdelke,
– predelavo sadja (sokovi, žganje, sušenje sadja idr.),
– predelavo grozdja v vino,
– predelavo bučnih semen, oljk v olje.
(4) Po tem zakonu je kmetijsko gospodarstvo enotno

vodeno, če je enotno vodeno pri delitvi dobička in izgub,
ne glede na število oseb, ki ga vodi. Če je upravljanje
kmetijskega gospodarstva porazdeljeno med družinske čla-
ne, vendar sta dobiček in izguba skupna, skupni pa so tudi
delovna sila in stroji, je to eno kmetijsko gospodarstvo. Na
kmetijskem gospodarstvu lahko gospodari fizična ali prav-
na oseba.

(5) Gospodar kmetijskega gospodarstva je po tem za-
konu fizična ali pravna oseba, ki vodi kmetijsko gospodar-
stvo za svoj račun.

4. člen
S popisom se zberejo naslednji podatki o:
– lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov za fizične

osebe oziroma firmo ali ime in sedež za pravne osebe;

– gospodarju kmetijskega gospodarstva: ime, priimek,
naslov, splošna in kmetijska izobrazba, dejavnost in način
plačila za delo na kmetijskem gospodarstvu za fizične osebe
oziroma firmo ali ime in sedež za pravne osebe;

– drugih članih gospodinjstva: ime, priimek, naslov,
leto rojstva, spol, izobrazba, dejavnost in način plačila za
delo na kmetijskem gospodarstvu;

– letu rojstva redno zaposlenih delavcev na kmetijskem
gospodarstvu;

– naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen
od naslova oziroma sedeža gospodarja kmetijskega gospo-
darstva;

– površini zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva,
zemljišč, danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neob-
delanih zemljišč, gozda in drevesnic gozdnega drevja;

– površini kmetijskih zemljišč v uporabi: posevkih na
njivah, zelenjavi in cvetju na prostem in v zaščitenih prosto-
rih, večletnih travnikih in pašnikih, trajnih nasadih;

– številu živine v lasti in lasti drugega po kategorijah;
– poseku in spravilu lesa, prodaji lesa na panju;
– številu kmetijskih strojev, opremi in objektih;
– obliki opravljanja dejavnosti;
– morebitni dopolnilni dejavnosti kmetijskega gospo-

darstva;
– knjigovodstvu na kmetijskem gospodarstvu;
– pogozdovanju;
– ali ima kmetijsko gospodarstvo, kadar je gospodar

fizična oseba, predvidenega prevzemnika.

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POPISA

5. člen
(1) Podatke o kmetijskem gospodarstvu, katerega go-

spodar je fizična oseba, daje gospodar kmetijskega gospo-
darstva ali druga polnoletna oseba, ki pozna podatke o
kmetijskem gospodarstvu.

(2) Podatki o kmetijskem gospodarstvu pravnih oseb
se zberejo po pošti.

6. člen
(1) Podatki, potrebni za izvedbo popisa, se lahko zbira-

jo oziroma pridobijo iz vseh obstoječih uradnih in drugih
administrativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sek-
torja.

(2) Z načinom zbiranja podatkov iz prejšnjega odstav-
ka in vrsto teh podatkov mora popisovalec seznaniti ose-
bo, na katero se podatki nanašajo, oziroma osebo, ki
podatke daje.

7. člen
Upravljalci zbirk, ki so pooblaščeni za njihovo vodenje

in vzdrževanje, morajo posredovati potrebne podatke Stati-
stičnemu uradu Republike Slovenije brezplačno, v roku in
na način, kot ga ta določi.

8. člen
(1) Popis izvedejo Statistični urad Republike Slovenije

in drugi nosilci, določeni s tem zakonom.
(2) Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja dela

pri izvajanju popisa je Statistični urad Republike Slovenije.

9. člen
Statistični urad Republike Slovenije opravlja naslednje

naloge:
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– organizira in usklajuje pripravljalna dela za popis;
– obvešča prebivalstvo o popisu;
– daje navodila pooblaščenim izvajalcem popisa in dru-

gim osebam, ki sodelujejo pri popisu;
– organizira in nadzoruje strokovno-metodološko us-

posabljanje inštruktorjev, popisovalcev in drugih oseb, ki
sodelujejo pri popisu;

– nudi organizacijsko in strokovno-metodološko pomoč
inštruktorjem pri pripravi, organizaciji in izvedbi popisa;

– preverja popisne vprašalnike in jih pripravlja za ročno
in strojno obdelavo;

– izbere tehnologijo za vnos in strojno obdelavo podat-
kov;

– obdela in objavi zbrane podatke.

10. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije, organ, pristo-

jen za kmetijsko svetovanje, in predstavniki Zavoda za goz-
dove Republike Slovenije določijo inštruktorje popisa, ki jih
izberejo med kmetijskimi svetovalci in delavci Zavoda za
gozdove Republike Slovenije ter drugimi strokovnjaki. Stati-
stični urad Republike Slovenije inštruktorje pooblasti in za-
gotovi finančna sredstva za njihovo delo.

(2) Inštruktor popisa opravlja naslednje naloge:
– izbere in imenuje popisovalce na svojem območju;
– zagotovi prostorske pogoje za pouk popisovalcev in

njihovo delo v zvezi s popisom;
– preveri in dopolni vnaprej pripravljene sezname kme-

tijskih gospodarstev skupaj s predstavniki občin in upravnih
enot, ki so na njegovem svetovalnem območju;

– nadzira delo popisovalcev in preveri, če so podatki v
popisnih vprašalnikih logični in se računsko ujemajo;

– skrbi za sprotno dostavo izpolnjenih vprašalnikov Sta-
tističnemu uradu Republike Slovenije.

11. člen
(1) Fizična oziroma pravna oseba iz 5. člena tega zako-

na mora brezplačno posredovati pravilne in popolne odgo-
vore na vsa vprašanja iz popisnih vprašalnikov.

(2) Podatke o odsotnih članih gospodinjstva daje tisti
član gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otro-
cih, starih do 15 let, pa eden izmed staršev, posvojitelj ali
skrbnik.

12. člen
Če osebe, ki mora dati podatke, ob popisu ni v stano-

vanju, podatkov pa ni mogoče zbrati na način iz drugega
odstavka 11. člena tega zakona, ji popisovalec pusti pisno
obvestilo, da se bo še enkrat oglasil.

13. člen
Inštruktorji popisa in popisovalci morajo imeti za svoje

delo pisno pooblastilo, ki ga izda predstojnik Statističnega
urada Republike Slovenije.

14. člen
(1) Pri izpolnjevanju svojih nalog morajo osebe iz prejš-

njega člena pokazati pooblastilo brez vnaprejšnje zahteve.
(2) Po preteku veljavnosti pooblastila morajo vrniti poob-

lastilo izdajatelju, in sicer najkasneje naslednji dan po izteku
veljavnosti.

15. člen
Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vr-

njenih pooblastil.

III. UPORABA PODATKOV IN NJIHOVA ZAŠČITA

16. člen
(1) Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za

statistične namene, razen tistih, ki se bodo uporabili za
vzpostavitev registra kmetijskih gospodarstev, v pristojnosti
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no.

(2) Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev regi-
stra iz prejšnjega odstavka, so:

– naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen
od naslova gospodarja kmetijskega gospodarstva;

– o lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov;
– o gospodarju kmetijskega gospodarstva: EMŠO, ime,

priimek, naslov in izobrazba;
– površina zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva,

zemljišč, danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neob-
delanih zemljišč, gozda;

– površina kmetijskih zemljišč v uporabi, njiv, večletnih
travnikov in pašnikov, trajnih nasadov;

– število živine v lasti in lasti drugega.
(3) Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registra iz

prvega odstavka tega člena, morajo biti na popisnem vpra-
šalniku označeni s črko R.

(4) Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena
za vzpostavitev registra iz prvega odstavka tega člena je
možna do 31. 12. 2003.

17. člen
Rezultate popisa objavi Statistični urad Republike Slo-

venije:
– prve v 30 dneh po končanem popisu,
– osnovne podatke šest mesecev po končanem po-

pisu,
– celovite in podrobne rezultate popisa pa leto po kon-

čanem popisu.

18. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije in drugi izvajal-

ci, ki so pooblaščeni, da v okviru popisa zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na dolo-
čenega ali določljivega posameznika, sprejmejo in zagotovi-
jo izvajanje organizacijskih in tehničnih postopkov in ukre-
pov za zavarovanje podatkov v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

(2) Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanaša-
jo na določenega ali določljivega posameznika, se zagotav-
lja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. člen
(1) Osebe, zaposlene v Statističnem uradu Republike

Slovenije ali pri drugih izvajalcih popisa iz 10. člena, ki pri
svojem delu zvedo za vsebino podatkov, zbranih s popisom,
ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika,
so jo dolžni varovati kot uradno tajnost.

(2) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega
odstavka velja tudi za inštruktorje in popisovalce.

(3) Na popisnih vprašalnikih mora biti vidno označeno,
da podatki pomenijo uradno tajnost.

IV. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV

20. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo

popisa se zagotovijo Statističnemu uradu Republike Slove-
nije v okviru proračuna za leti 2000 in 2001.
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21. člen
(1) Celotna finančna sredstva iz prejšnjega člena zna-

šajo 383,000.000 tolarjev in se razporedijo na posamezni
leti v zneskih:

– za leto 2000 358,000.000 tolarjev,
– za leto 2001 25,000.000 tolarjev.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče

revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potreb-
ščin v Republiki Sloveniji.

22. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo

popisa se uporabijo za materialne stroške, plačilo izvajalcev
popisa in nakup potrebne opreme.

V. KAZENSKI DOLOČBI

23. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 to-

larjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne da podat-
kov, ki se od nje zahtevajo s popisom, ali če da nepravilne
podatke ali onemogoči preverjanje podatkov iz 4. člena tega
zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

24. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek:
– posameznik, če ne da podatkov, ki se od njega

zahtevajo s popisom, ali če da nepravilne podatke ali one-
mogoči preverjanje podatkov iz 4. člena tega zakona;

– popisovalec, če v popisne vprašalnike vnese napač-
ne podatke oziroma ne vnese podatkov, ki mu jih da oseba,
zajeta s popisom.

VI. KONČNE DOLOČBE

25. člen
(1) Predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije

predpiše vsebino popisnih vprašalnikov in metodoloških na-
vodil za organiziranje in izvedbo popisa.

(2) Pred izdajo navodil iz prejšnjega odstavka mora
pridobiti mnenja:

– sosvetov za kmetijstvo in gozdarstvo,
– ministra, pristojnega za kmetijsvo, gozdarstvo in pre-

hrano,
– ministra, pristojnega za okolje in prostor in
– ministra, pristojnega za ekonomske odnose in

razvoj.

26. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije poroča Vladi

Republike Slovenije o opravljenih nalogah in finančnih sreds-
tvih, porabljenih za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa,
in sicer vsako leto najkasneje do 31. maja za predhodno
leto.

(2) Zaključno poročilo in dokončen obračun porablje-
nih sredstev predloži Statistični urad Republike Slovenije
Vladi Republike Slovenije najkasneje v 90 dneh po zaključ-
ku vseh del.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 053-03/99-1/1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

4695. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
visokem šolstvu (ZViS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o visokem šolstvu (ZViS-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.

Št. 001-22-169/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-A)

1. člen
V 6. členu zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.

67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US in
35/98 – odločba US) se doda novi prvi odstavek, ki se
glasi:

“Univerza je avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umet-
niški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položa-
jem.”

Sedanji prvi odstavek postane drugi. V njem se uvodni
del prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

“Univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih usta-
novi Republika Slovenija, delujejo po načelih avtonomije, ki
jim zagotavlja predvsem:”

V sedmi alinei drugega odstavka se za besedo “stro-
kovnih” črtata vejica in beseda “akademskih”.

2. člen
V 7. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izo-

braževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji
pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.”

Četrti odstavek postane peti, peti pa šesti. V njem se v
prvem stavku za besedama “iz drugega” dodata besedi “in
četrtega”.
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3. člen
V 10. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
“Članica univerze ima lahko žiro račun.”

4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod, ki ga

je ustanovila Republika Slovenija, je lastnik premoženja,
pridobljenega iz javnih in drugih virov.

Visokošolski zavod upravlja in razpolaga s premože-
njem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu
z aktom o ustanovitvi in statutom, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod iz pr-
vega odstavka tega člena lahko odtuji ali obremeni nepre-
mičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz jav-
nih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem.

Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejš-
njega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije,
investicijsko vzdrževanje in opremo.”

5. člen
V 16. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti se pre-

verja najmanj vsakih sedem let.”
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti, se

pred besedo “pogojev” dodata besedi “in preverjanje”.

6. člen
V drugem odstavku 20. člena se za besedo “senat”

dodajo vejica in besedi “akademski zbor”.
V četrtem odstavku 20. člena se za besedo “senat”

dodajo besedi “akademski zbor” in vejica.

7. člen
Tretji in četrti odstavek 21. člena se črtata in nadome-

stita z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
“Senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke

strokovne šole sestavljajo visokošolski učitelji, če tako dolo-
ča statut, pa tudi znanstveni delavci. Sestavljen mora biti
tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene
in umetniške discipline ter strokovna področja visokošolske-
ga zavoda. Število članov senata se določi s statutom.”

Peti odstavek 21. člena postane četrti.
Doda se novi peti odstavek 21. člena, ki se glasi:
“Po svoji funkciji so člani senata univerze tudi predstav-

niki študentskega sveta univerze, člani senata fakultete,
umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole pa tudi
predstavniki študentskega sveta teh visokošolskih zavodov.
Študenti imajo v senatu najmanj sedmino članov.”

8. člen
Doda se novi 21.a člen, ki se glasi:

“21.a člen
(akademski zbor)

Akademski zbor članice univerze oziroma samostojne-
ga visokošolskega zavoda sestavljajo vsi visokošolski učite-
lji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri njego-
vem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je
njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbo-
ra. Način njihovega sodelovanja se določi s statutom.

Akademski zbor:
– izvoli senat,
– senatu predlaga kandidate za dekana,

– obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter
daje predloge in pobude senatu,

– opravlja druge naloge, določene s statutom.
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsdsed-

nika. Predsednik sklicuje in vodi seje.
Če ima akademski zbor, ki se oblikuje v skladu s prvim

odstavkom tega člena, več kot 200 članov, se oblikuje tako,
da imajo posamezne skupine sorazmerno število predstavni-
kov, pri čemer akademski zbor ne more imeti manj kot 100
članov.

Način oblikovanja akademskega zbora iz prejšnjega
odstavka se določi s statutom.”

9. člen
V 23. členu se črtata prvi stavek in četrta alinea prvega

odstavka.
Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Rektorja izvolijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni

delavci, ki so na univerzi zaposleni s polnim delovnim ča-
som. Volilno pravico ima tudi predstavnik študentskega sve-
ta vsake članice univerze.”

10. člen
V 24. členu se črta četrta alinea prvega odstavka.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Za dekana članice univerze oziroma samostojnega

visokošolskega zavoda je lahko imenovan, kdor je na njem
zaposlen kot visokošolski učitelj.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj viso-
košolsko izobrazbo.”

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in
peti.

11. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost študentskih domov je javna služba. Oprav-

ljajo jo lahko univerze, drugi zavodi, gospodarske družbe,
samostojni podjetnik posameznik in druge pravne osebe.
Pri opravljanju dejavnosti morajo zagotoviti zastopanje štu-
dentskih interesov pri upravljanju.

Študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze kot
njena članica.

Organa študentskega doma, članice univerze, sta di-
rektor in študentski svet stanovalcev.

Študenti, člani študentskega sveta stanovalcev, zasto-
pajo študentske interese pri upravljanju v skladu z zakonom,
aktom o ustanovitvi in statutom.”

12. člen
V 32. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Interdisciplinarne študijske programe na predlog se-

nata članic sprejema senat univerze.”
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti, se na-

mesto besede “in” postavi vejica, za besedo “drugega” pa
dodata besedi “in tretjega”; na koncu se dodata nova stav-
ka, ki se glasita:

“Sestavni del diplome je “Priloga k diplomi”. Sestavine
obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na pred-
log Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.”

Sedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti.

13. člen
38. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“V visokošolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil

maturo.
V študij po programu za pridobitev univerzitetne izobraz-

be na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi,
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kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega
področja ter izpit iz enega od predmetov mature.

Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izo-
brazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določi-
ta s študijskim programom.

V študij po programu za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno matu-
ro ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe, določenem s študijskim pro-
gramom.

S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis
določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične spo-
sobnosti.

Umetniška akademija lahko s svojim študijskim progra-
mom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje
pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega
člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.

Pogoji za vpis v podiplomski študij se določijo s študij-
skim programom v skladu s statutom.”

14. člen
V četrtem odstavku 40. člena se doda nova tretja

alinea, ki se glasi:
“– kraj izvajanja študijskega programa,”
Dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo

četrta, peta, šesta in sedma.

15. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedami “dose-

žen pri maturi” ter za besedama “predmetih mature” obakrat
postavi vejica in dodata besedi “poklicni maturi”.

16. člen
10. točka 49. člena se spremeni tako, da se glasi:

“10. daje mnenje k predpisu iz 75. člena,”.

17. člen
V prvem odstavku 52. člena se pred piko dodata bese-

di “ter lektor”.

18. člen
V prvem odstavku 54. člena se beseda “lektor” nado-

mesti z besedo “bibliotekar”.

19. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedi “visokošolskega

učitelja” nadomestita z besedami “docent, izredni profesor
in redni profesor”.

V petem odstavku se za besedo “predavatelja” vstavita
besedi: “ali lektorja,”.

20. člen
V prvem odstavku 56. člena se za besedo “predavate-

lje” dodata beseda “lektorje” in vejica.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Redne profesorje in znanstvene svetnike visokošol-

skega zavoda, ki ni članica univerze, voli senat visokošol-
skega zavoda. Pred izvolitvijo v naziv si mora pridobiti so-
glasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.”

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.

21. člen
V drugi alinei prvega odstavka 63. člena se za beseda-

ma “višjega predavatelja” črta “in” in doda vejica, za besedo
“predavatelja” pa dodata besedi “in lektorja”.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Če z neposredno tedensko pedagoško obveznostjo,

določeno v prejšnjem odstavku, ni mogoče izvesti študijskih
programov, lahko pristojni organ visokošolskega zavoda vi-
sokošolskemu učitelju oziroma sodelavcu določi dodatno
tedensko pedagoško obveznost, in sicer največ:

– dve uri docentu, izrednemu in rednemu profesorju,
– tri ure višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju,
– štiri ure asistentu.”
Sedanji drugi odstavek postane tretji. Spremeni se ta-

ko, da se glasi:
“Neposredno tedensko pedagoško obveznost in naj-

več štiri ure dodatne tedenske pedagoške obveznosti za
druge visokošolske sodelavce določi rektor oziroma dekan
samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim predpi-
som.”

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Dodatna tedenska pedagoška obveznost se obračuna

enako kot neposredna pedagoška obveznost.”

22. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot

redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih
ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v
skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju
ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

Študenti, državljani Republike Slovenije, imajo mož-
nost bivanja v študentskih domovih, drugih zavodih in pri
pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih do-
mov, prek njih pa tudi pri zasebnikih, lastnikih sob, ki jih
oddajajo v najem, državljani drugih držav pa pod pogoji,
določenimi s posebnimi predpisi.”

23. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:

“73. člen
(financiranje javnih visokošolskih zavodov)

Univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki
jih ustanovi Republika Slovenija, se zagotavljajo sredstva za:

– pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskoval-
no, umetniško in strokovno dejavnost ter knjižničarsko, in-
formacijsko, organizacijsko, upravno-administrativno in dru-
go infrastrukturno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: študij-
ska dejavnost),

– s študijem povezane interesne dejavnosti študentov,
določene v letnem programu študentskega sveta univerze
ali samostojnega visokošolskega zavoda, in univerzitetni
šport (v nadaljnjem besedilu: obštudijska dejavnost),

– investicije in vzdrževanje ter
– spodbujanje kakovosti študija, pomlajevanja struktu-

re visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visoko-
šolskih sodelavcev, nalog, pomembnih za razvoj visokega
šolstva, in mednarodnega sodelovanja (v nadaljnjem besedi-
lu: razvojne naloge).

Sredstva za študijsko in obštudijsko dejavnost se dolo-
čijo ob upoštevanju študijskega področja, števila vpisanih
študentov v študijskem letu in diplomantov v preteklem kole-
darskem letu. V državnem proračunu se sredstva za univer-
ze oblikujejo in zagotavljajo pri posrednem proračunskem
porabniku univerzah, za samostojne visokošolske zavode
pa pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo.
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V postopku priprave državnega proračuna univerze in
samostojni visokošolski zavodi ministrstvu, pristojnemu za
visoko šolstvo, predložijo finančno ovrednoten letni pro-
gram in poročilo komisije za kvaliteto visokega šolstva iz 80.
člena zakona.

Sredstva za investicije in vzdrževanje se določijo v dr-
žavnem proračunu za posamezno univerzo oziroma samo-
stojne visokošolske zavode pri ministrstvu, pristojnem za
visoko šolstvo.

Sredstva za razvojne naloge se določijo v državnem
proračunu pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo.”

24. člen
Za 73. členom se doda novi 73.a člen, ki se glasi:

“73.a člen
(financiranje dejavnosti zasebnih

visokošolskih zavodov)
Republika Slovenija koncesioniranim samostojnim vi-

sokošolskim zavodom dodeljuje sredstva za študijsko in ob-
študijsko dejavnost.

Republika Slovenija lahko visokošolskim zavodom iz
prejšnjega odstavka in zasebnim samostojnim visokošolskim
zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, prek
javnih razpisov dodeljuje sredstva za razvojne naloge.”

25. člen
Za 73.a členom se doda novi 73.b člen, ki se glasi:

“73.b člen
(subvencioniranje bivanja študentov)

Republika Slovenija subvencionira bivanje študentov v
javnih in zasebnih zavodih, pri drugih pravnih osebah, regi-
striranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi
pri zasebnikih, lastnikih sob.

Pri subvencioniranju bivanja študentov, državljanov Re-
publike Slovenije, se upošteva učna oziroma študijska uspe-
šnost, materialni položaj, oddaljenost stalnega prebivališča
od kraja študija ter socialne in zdravstvene razmere študen-
ta.

Podrobnejše določbe o subvencioniranju po prejšnjih
dveh odstavkih predpiše minister, pristojen za visoko šol-
stvo.”

26. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest določi na univerzi rektor,

na samostojnem visokošolskem zavodu pa dekan.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vodi evidenco

zaposlenih. Univerza oziroma koncesionirani samostojni vi-
sokošolski zavod mu dvakrat letno posreduje osebne podat-
ke o delavcih v skladu z zakonom. Obrazec za zbiranje
osebnih podatkov v skladu s posebnimi predpisi predpiše
minister, pristojen za visoko šolstvo.”

27. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:

“75. člen
(posebni predpis)

Financiranje po 73. in 73.a členu zakona se podrob-
neje uredi s posebnim predpisom, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije.”

28. člen
V tretjem odstavku 77. člena se za besedo “Slovenije”

dodajo besede “in državljanom članic Evropske unije”.

29. člen
93. člen se črta.

30. člen
96. člen se črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Univerze in samostojni visokošolski zavodi uskladijo

svoje statute z določili tega zakona najkasneje v šestih me-
secih po njegovi uveljavitvi.

32. člen
Državni zbor sprejme akt o preoblikovanju univerz naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

33. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme obraz-

ca iz 12. in 26. člena ter predpis iz zadnjega odstavka
25. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po
njegovi uveljavitvi.

34. člen
Določbe o poklicni maturi iz 13. in 15. člena tega

zakona začnejo veljati za generacijo, ki bo končala izobraže-
vanje po programih za pridobitev srednje strokovne izobraz-
be v šolskem letu 2001/2002.

35. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme posebni predpis iz

27. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po nje-
govi uveljavitvi.

36. člen
Do uveljavitve predpisov iz zadnjega odstavka 25. čle-

na in 27. člena tega zakona se javna služba v visokem
šolstvu financira v skladu s 64. členom zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/91-I) in sklepom o normativih in standardih za opravlja-
nje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 39/92).

37. člen
Do uveljavitve predpisa iz 27. člena tega zakona si

mora visokošolski zavod k sistemizaciji delovnih mest prido-
biti soglasje ministra, pristojnega za visoko šolstvo.

38. člen
Prenos lastninske pravice za premoženje iz 4. člena

tega zakona in druga premoženjsko-pravna razmerja v zvezi
s tem ter vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo po
uradni dolžnosti se uredi v treh letih po uveljavitvi tega zako-
na s pogodbo med državo Republiko Slovenijo in univerzami
ter samostojnimi visokošolskimi zavodi, po stanju na dan
1. 3. 2000.

39. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona Republika Slovenija

postane ustanoviteljica študentskih domov, ki so na ta dan
opravljali javno službo.

Akt o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot
članica univerze, sprejme Državni zbor Republike Slovenije,
če se ustanovi kot samostojni javni zavod, pa Vlada Republi-
ke Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
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40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, določbe iz 2. in 28. člena o
položaju državljanov članic Evropske unije pa z dnem, ko bo
Republika Slovenija postala polnopravna članica Evropske
unije.

Št. 602-04/92-14/16
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

4696. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz
naslova neplačanih povračil za onesnaževanje
vode (ZOPOV)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o odpisu terjatev Republike

Slovenije iz naslova neplačanih povračil
za onesnaževanje vode (ZOPOV)

Razglašam zakon o odpisu terjatev Republike Sloven-
ije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode
(ZOPOV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 25. novembra 1999.

Št. 001-22-170/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ODPISU TERJATEV REPUBLIKE SLOVENIJE

IZ NASLOVA NEPLAČANIH POVRAČIL
ZA ONESNAŽEVANJE VODE (ZOPOV)

1. člen
Ta zakon določa pogoje in način za odpis terjatev Re-

publike Slovenije iz naslova povračil za onesnaževanje vode
po zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in
Uradni list RS, št. 15/91), ki so jih bili zavezanci dolžni
plačevati v obdobju od 2. 7. 1993 do 31. 8. 1995.

2. člen
Pravni osebi, ki je kot zavezanec za plačevanje povra-

čil za onesnaževanje vode v obdobju iz prejšnjega člena
izvedla sanacijski ali drug program zmanjšanja onesnaže-
vanja vode (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), se ob
pogojih iz 3. člena tega zakona odpišejo v tem obdobju
neplačana povračila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Obveznosti iz prejšnjega odstavka se odpišejo največ
do višine vloženih sredstev v izvedbo sanacijskega ali druge-

ga programa zmanjšanja onesnaževanja vode (v nadaljnjem
besedilu: program).

3. člen
Odpis obveznosti iz prejšnjega člena lahko uveljavlja

pravna oseba pod naslednjimi pogoji:
– da je v obdobju od 2. 7. 1993 do 31. 8. 1995

ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo) predložila program iz prejšnjega člena
tega zakona,

– da je bil predloženi progam finančno ovrednoten,
– da je k programu pridobila soglasje ministrstva,
– da je bil program do uveljavitve tega zakona izveden

in dosega načrtovane učinke.

4. člen
Vlogo za odpis obveznosti z dokazili o izpolnjevanju

pogojev iz prejšnjega člena lahko pravna oseba predloži
ministrstvu v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je dolžna pravna oseba
priložiti tudi revizijsko poročilo o višini porabljenih sredstev
za izvedbo programa, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor
revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb.

Za soglasje ministrstva iz tretje alinee prejšnjega člena
se šteje tudi vodnogospodarsko soglasje, ki ga je za gradnjo
ali rekonstrukcijo objektov in naprav, potrebnih za izvedbo
programa, izdal pristojni organ, skladno z zakonom.

5. člen
Po prejemu popolne vloge in ugotovitvi, da so podani

vsi pogoji iz 3. člena tega zakona, ministrstvo ugodi zahtev-
ku pravne osebe in odloči tudi o višini obveznosti, ki se
odpišejo.

Zoper odločbo, s katero ministrstvo odloči o zahtevku
pravne osebe, ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni
spor.

Ministrstvo pošlje pravnomočno odločbo ministrstvu,
pristojnemu za finance, Davčni upravi Republike Slovenije in
Agenciji za plačilni promet.

6. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 30,000.000

tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v vlogi iz
4. člena tega zakona navede napačne podatke.

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 1,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki je storila prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba ministrs-
tva, če ugodi zahtevku pravne osebe v nasprotju z določbo
prvega odstavka 5. člena tega zakona.

7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 433-06/96-2/4
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4697. Zakon o spremembi zakona o družbi za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
(ZDZFI-D)

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 spremembi zakona

o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije (ZDZFI-D)

Razglašam zakon o spremembi zakona o družbi za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
25. novembra 1999.

Št. 001-22-171/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DRUŽBI

ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA
SLOVENIJE (ZDZFI-D)

1. člen
V zakonu o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza

Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in
31/97) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

“Varnostne rezerve se oblikujejo iz premij, provizij in
drugih dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari na
področju zavarovanja in pozavarovanja pred srednjeročnimi
komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in kratkoročnimi
komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, ki jih družba opravlja za
račun države. Varnostne rezerve se oblikujejo tudi iz sred-
stev kupnin iz naslova privatizacije družbe, lahko pa tudi iz
drugih sredstev.

Posebne varnostne rezerve se oblikujejo iz premij, pro-
vizij in drugih dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari
na področju zavarovanja pred riziki sprememb vrednosti va-
lut.

Sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv ter posebnih
varnostnih rezerv zagotovi družbi Republika Slovenija.

Varnostne rezerve se uporabljajo za plačilo stroškov
poslovanja in za poravnavo obveznosti do zavarovancev ter
za kritje izgub iz poslov iz prvega odstavka tega člena ter v
skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene.

Posebne varnostne rezerve se uporabljajo za plačilo
stroškov poslovanja in za poravnavo obveznosti do zavaro-
vancev ter za kritje izgub iz poslov iz drugega odstavka tega
člena ter v skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge
namene.

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in
posebnih varnostnih rezerv, zagotovi sredstva za izplačilo
odškodnin iz naslova zavarovanja in pozavarovanja pred sred-
njeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in krat-
koročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, ki jih družba
opravlja za račun države, ter pred riziki sprememb vrednosti
valut, Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz
tega člena.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 311-04/92-5/9
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

4698. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94)
ter 8. in 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 71/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč

1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju

sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99)
se v 2. členu na koncu desete alinee pika nadomesti s
podpičjem in dodata dve novi alinei, ki se glasita:

– informacijski centri;
– logistični centri.”.

2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 3. člena se za besedama

“državni organi” doda besedilo “z od 50”.

3. člen
Spremeni se peta alinea prvega odstavka 5. člena ta-

ko, da se glasi:
“Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

organizira v vseh regijah najmanj en oddelek za izvidovanje
in en vod za reševanje.”.

4. člen
Črta se tretja alinea prvega odstavka 6. člena.
Četrta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se

glasi:
“– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontami-
nacijo in v vseh regijah najmanj en oddelek za radiološko,
kemijsko in biološko izvidovanje.”.

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
“(1) Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi

sredstvi organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in
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reševanje v Zahodnoštajerski, Gorenjski, Obalni, Ljubljan-
ski, Vzhodnoštajerski, Severnoprimorski, Dolenjski in No-
tranjski regiji.”.

6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Službo za proženje snežnih plazov organizira Upra-

va Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Zahodno-
štajerski, Gorenjski, Ljubljanski, Severnoprimorski in Ko-
roški regiji.”.

7. člen
Črta se prva alinea prvega odstavka 10. člena.

8. člen
V tretji alinei prvega odstavka 11. člena se za besedi-

lom “ki so zaokrožena celota” besede “s 3000 prebivalci”
nadomestijo z besedami “z do 3000 prebivalci”.

9. člen
V prvem odstavku 12. člena se doda nova druga

alinea, ki se glasi:
“– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z

nad 500 zaposlenimi na isti lokaciji.”.

10. člen
Za 12. členom se dodata 12.a in 12.b člen, ki se

glasita:

“12.a člen
(1) Informacijske centre ob nesrečah organizira Uprava

Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni regij in
države. Informacijske centre lahko po potrebi organizirajo
tudi lokalne skupnosti.

(2) Naloge informacijskih centrov so:
– posredovanje informacij o posledicah nesreče in dru-

gih razmerah ter dajanje napotkov prebivalcem na prizade-
tem območju;

– zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o mr-
tvih in poškodovanih pristojnim štabom Civilne zaščite, dru-
gim pristojnim organom, organizacijam in službam ter svoj-
cem žrtev in poškodovanih;

– nudenje psihološke in duhovne pomoči prizadetim in
svojcem žrtev;

– sodelovanje z zdravstveno službo, policijo, socialno
službo, duhovniki in drugimi, v primeru prometnih nesreč pa
tudi z letalskimi, železniškimi in drugimi prevozniki, mini-
strstvom za promet in zveze ter po potrebi z ministrstvom za
zunanje zadeve;

– nudenje pomoči pri oskrbi in nastanitvi nepoškodo-
vanih in svojcev;

– nudenje pomoči preživelim pri vzpostavitvi stikov s
svojci.

12.b člen
(1) Logistične centre glede na potrebe organizirajo:
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

na ravni regij in države;
– lokalne skupnosti.
(2) Naloge logističnih centrov so:
– zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne

pomoči;
– skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev za

zaščito, reševanje in pomoč pristojnim štabom, enotam in
službam Civilne zaščite;

– skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz
zalog materialnih sredstev za primer naravnih in drugih
nesreč.”.

11. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Enote za reševanje iz vode in na vodi organizira

Slovenska potapljaška zveza za porečja Mure, Drave, Save
in Soče ter za morje.”.

12. člen
Črta se drugi odstavek 25. člena.

13. člen
Spremeni se tretja alinea prvega odstavka 27. člena

tako, da se glasi:
“– poveljnik Civilne zaščite in Obalni štab Civilne zašči-

te, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.”.

14. člen
V 28. členu se črta besedilo “ne glede na 26. člen te

uredbe”.

15. člen
V 30. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Enote za hitre reševalne intervencije lahko po po-

trebi ustanovijo tudi lokalne skupnosti.”.

16. člen
V drugem odstavku 33. člena se besedi “na predlog”

nadomestita z besedama “v sodelovanju”.

17. člen
V 34. členu se beseda “lastnih” nadomesti z besedo

“predpisanih”.

18. člen
V 36. členu se besedilo “26. in 28. člena” nadomesti z

besedilom “26. in 27. člena”.

19. člen
V merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot

se v prvem pododdelku Teritorialne enote GE v I. oddelku
Razvrstitev gasilskih enot v enajstem odstavku za besedilom
“Vsak gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo” pika
nadomesti z vejico in doda besedilo: “ki mora biti tipizirana
ter ustrezati predpisanim standardom.”.

20. člen
Četrta alinea tabele 1. Točkovanje glede na vrsto teh-

nološkega procesa v III. oddelku Merila za razvrščanje indu-
strijskih gasilskih enot se dopolni z besedilom “ter proizvod-
nja električne energije z uporabo jedrske energije”.

21. člen
Naloge in pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zašči-

to in reševanje določene s to uredbo, ki so bile dane pred
njeno uveljavitvijo upravam za obrambo, začne Uprava Republi-
ke Slovenije za zaščito in reševanje opravljati s 1. 1. 2000.

22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 812-01/99-2
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4699. Uredba o načinu opravljanja obvezne
gospodarske javne službe poštnih storitev

Na podlagi 4. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 35/97) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne

službe poštnih storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja način opravljanja obvezne gospodar-

ske javne službe poštnih storitev.

II. VRSTA IN OBSEG OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

2. člen
(1) Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospo-

darsko javno službo naslednje poštne storitve v notranjem in
mednarodnem prometu:

– prenos standardiziranih in navadnih pisem do mase
1000 g,

– prenos standardiziranih in navadnih dopisnic,
– prenos telegrafskih sporočil.
(2) Pisemske pošiljke iz prve in druge alinee prejšnjega

odstavka se lahko oddajo v prenos tudi kot priporočene
pisemske pošiljke.

(3) Prenos iz prvega odstavka tega člena zajema spre-
jem, usmerjanje, prevoz in vročitev poštnih pošiljk.

3. člen
(1) Obvezno gospodarsko javno službo iz prejšnjega

člena izvaja javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o. (v nadalje-
vanju: javno podjetje).

(2) Javno podjetje mora, kjer je to zaradi narave dela in
ekonomske zmožnosti upravičeno, opravljati tudi poštne sto-
ritve, opredeljene v nomenklaturi poštnih storitev, ki niso
sestavni del gospodarske javne službe.

III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN

4. člen
(1) Storitve obvezne gospodarske javne službe morajo

biti trajno, redno in nemoteno dostopne vsaki fizični ali prav-
ni osebi na celotnem območju države v enakih okoliščinah
pod enakimi pogoji.

(2) Poleg pogojev, določenih z zakonom o poštnih
storitvah in s to uredbo, mora javno podjetje pri zagotavljanju
storitev obvezne gospodarske javne službe glede obsega,
načina in pogojev, upoštevati tudi določila predpisov, izda-
nih na podlagi 15. člena zakona o poštnih storitvah.

IV. NAČIN IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

5. člen
(1) Javno podjetje z letnimi in večletnimi plani razvoja

predlaga:

– načrtovano kakovost storitev obvezne gospodarske
javne službe,

– pokritost posameznih območij Republike Slovenije s
poštno infrastrukturo,

– dinamiko in način širitve poštne infrastrukture po ob-
močjih,

– financiranje širitve poštne infrastrukture iz prejšnje
alinee.

(2) Plane razvoja iz prejšnjega odstavka, ki jih javno
podjetje predloži do konca leta za prihodnje leto in najmanj
šest mesecev pred potekom večletnega plana, potrdi Vlada
Republike Slovenije.

6. člen
(1) Z obvezno gospodarsko javno službo se zagotav-

ljajo:
– v ožjem dostavnem okolišu sprejem in dostava na-

slovniku enkrat dnevno in vsak delovni dan, vendar ne manj
kot petkrat tedensko in

– v širšem dostavnem okolišu sprejem in dostava na-
slovniku najmanj trikrat tedensko.

(2) Pogostost sprejema in dostave se lahko sorazmer-
no zmanjša v primeru povečanega števila prostih dni.

(3) Dostava naslovniku pomeni vročitev naslovniku v
stanovanju oziroma njegovem poslovnem prostoru ali v hišni
predalčnik ali izpostavljeni predalčnik oziroma tako, kakor
se dogovorita uporabnik in javno podjetje.

(4) Ožji dostavni okoliš iz prvega odstavka tega člena
obsega naselje oziroma celovito območje z naselji v njegovi
bližini, v katerem ima javno podjetje eno poštno enoto z
organizirano dostavo.

(5) Širši dostavni okoliš iz prvega odstavka tega člena
obsega naselja, ki niso zajeta v ožjem okolišu.

7. člen
Javno podjetje je dolžno zagotoviti zainteresiranim upo-

rabnikom dostopnost informacij o opravljanju obvezne gos-
podarske javne službe. Poleg tega mora najmanj enkrat
letno v množičnih občilih ali na krajevno običajen način
obvestiti uporabnike o pogojih za opravljanje poštnih stori-
tev, spremembah cen poštnih storitev in o vseh vprašanjih,
povezanih z dejavnostjo javnega podjetja, pomembnih za
uporabnike.

8. člen
Javno podjetje mora najmanj enkrat letno poročati mi-

nistru, pristojnemu za poštne storitve, o kakovosti storitev,
to je o pokritosti ozemlja Republike Slovenije z gospodarsko
javno službo in o pogostosti dostave, ločeno za ožje in širše
dostavne okoliše ter najmanj dvakrat letno o skupnem števi-
lu in vsebini reklamacij, številu rešenih reklamacij in rokih
rešitve.

9. člen
(1) Cene poštnih storitev obvezne gospodarske javne

službe se določajo ločeno od cen drugih poštnih storitev, ki
jih izvaja javno podjetje.

(2) Vlada Republike Slovenije določa cene poštnih sto-
ritev obvezne gospodarske javne službe.

V. PRAVICE UPORABNIKOV OBVEZNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

10. člen
Uporabniki obvezne gospodarske javne službe imajo

pravico:
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– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja
storitev obvezne gospodarske javne službe,

– do enakih storitev enake kakovosti v enakih okolišči-
nah in pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike
Slovenije,

– do enakih cen storitev obvezne gospodarske javne
službe na celotnem območju Republike Slovenije,

– biti obveščeni o zadevah v zvezi z opravljanjem stori-
tev obvezne gospodarske javne službe.

VI. KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 384-07/99-1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4700. Uredba o preoblikovanju javnega
gospodarskega zavoda “Center za promocijo
turizma Slovenije” – “Slovenian tourist board” v
javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna
turistična organizacija” – “Slovenian tourist
board”

Na podlagi 5. in 50. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda

“Center za promocijo turizma Slovenije” –
“Slovenian tourist board” v javni gospodarski

zavod “Slovenska nacionalna turistična
organizacija” – “Slovenian tourist board”

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se preoblikuje javni gospodarski zavod

“Center za promocijo turizma Slovenije” – “Slovenian tourist
board” v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna
turistična organizacija” – “Slovenian tourist board” kot na-
cionalna turistična organizacija za opravljanje dejavnosti pos-
peševanja turizma in oblikovanje celovite turistične ponudbe
na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: zavod) z name-
nom oblikovanja in promocije celovite turistične ponudbe,
spodbujanje razvoja turizma, turistične infrastrukture, infor-
miranja obiskovalcev, izobraževanja, raziskav in analiz.

2. člen
Ustanovitelj Slovenske nacionalne turistične organiza-

cije je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

3. člen
S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustano-

vitelji zavoda tudi druge pravne in fizične osebe v skladu s
5. členom zakona o pospeševanju turizma.

Prevzem ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih usta-
noviteljev ter višina ustanoviteljskega deleža, ki ga morajo
prispevati, se uredi s posebno pogodbo.

4. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena določeni ustanoviteljski

deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do deleža Republike
Slovenije, glede na celoto, ne smejo presegati 49%.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

5. člen
Ime zavoda je:
“Slovenska nacionalna turistična organizacija” –

“Slovenian tourist board”.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena,

določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 156.

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja in organi-

zira dejavnost pospeševanja turizma, izobraževanja, raziskav,
analiz in statističnega spremljanja na nacionalni ravni, ki
obsega:

– razvoj in pospeševanje turistične dejavnosti;
– usklajevanje in pospeševanje lokalnih in regijskih tu-

rističnih ponudb;
–  oblikovanje in promocija turističnih produktov in ce-

lotne turistične ponudbe Slovenije;
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture;
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko

– promocijske dejavnosti;
– organiziranje in izvajanje nastopov na sejmih in bor-

zah ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanih
dejavnostih doma in v tujini;

– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti;
– organiziranje in izvajanje stikov z javnostjo;
– skrb za celotno podobo turizma Slovenije;
– raziskovanje in analiza posameznih turističnih trgov;
– spremljanje in analiziranje podatkov o turističnem pro-

metu;
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti;
– ustanavljanje turističnih predstavništev v tujini in uskla-

jevanje ter nadzorovanje njihovega dela;
– sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacija-

mi v svetu;
– delovanje informacijskega sistema za potrebe pos-

peševanja turizma;
– izobraževanja, raziskave, analize in statistično sprem-

ljanje.
Kot pridobitno dejavnost zavod opravlja dejavnost pro-

daje promocijskega materiala.
Zavod lahko opravlja druge dejavnosti, ki so namenje-

ne izvajanju dejavnosti, vpisanih v sodni register, za katere je
običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v manjšem
obsegu ali občasno ali ki prispevajo k popolnejšemu izko-
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riščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje opisa-
nih dejavnosti.

Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti v obliki
dodatnih programov in projektov.

Dejavnost zavoda v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu je:

– 52.61: Trgovina na drobno po pošti;
– 52.62: Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
– 52.63: Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– 72.30: Obdelava podatkov;
– 72.40: Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

mi;
– 74.13: Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 74.14: Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 74.40: Oglaševanje;
– 74.841: Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– 74.843: Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
– 75.13: Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovnih dejavnosti;
– 80.422: Drugo izobraževanje, d.n.

7. člen
Obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko

javno službo (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni program),
se določi z letnim programom dela.

Pravico do sooblikovanja programa aktivnosti zavoda
imajo v skladu z zakonom tudi regionalne in področne turi-
stične organizacije.

Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s to
uredbo določenega zagotovljenega programa, v obliki do-
datnih programov in projektov.

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dodatnih progra-
mov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb,
pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.

Za izvedbo dodatnih programov in projektov zavod skle-
ne posebno pogodbo z naročnikom potem, ko so dana
zagotovila za nakazilo sredstev.

Izvajanje dodatnih programov in projektov mora odobri-
ti upravni odbor zavoda in jih vključiti v letni program dela.

8. člen
Posebna pogodba iz prejšnjega člena vsebuje:
– ime, firmo in sedež pogodbenih strank;
– opis projekta s terminskim planom;
– opredelitev sredstev, potrebnih za izvedbo programa

ali projekta;
– navedba odgovornih oseb pogodbenih strank za iz-

vedbo programa ali projekta;
– pravice in odgovornosti pogodbenih strank;
– stvarno in krajevno pristojnost sodišča za odločanje

o morebitnem sporu;
– čas trajanja pogodbe ter
– določbe o prenehanju in odstopu od pogodbe.

9. člen
Izvajanje projektov in izvrševanje pogodb nadzoruje

strokovni svet, ki pri tem svojem delu:
– oblikuje predloge upravnemu odboru glede načina,

obsega in vrste ukrepov za izvedbo programa ali projekta;
– predlaga upravnemu odboru ukrepe za učinkovitejšo

izvedbo projekta oziroma pogodbe;
– spremlja izvajanje projekta oziroma pogodbe;
– predlaga druge ukrepe, pomembne za učinkovito

delo na projektu oziroma pogodbi.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

10. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, dolo-
čene s to uredbo.

Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem in poslovnem prometu.

11. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo, če

ni s to uredbo drugače določeno.

V. SREDSTVA ZA DELOVANJE

12. člen
Za opravljanje dejavnosti se zavodu zagotovijo sredstva

Centra za promocijo turizma Slovenije.

13. člen
Sredstva za delovanje zagotavlja ustanovitelj – Vlada

Republike Slovenije iz proračuna Republike Slovenije v okvi-
ru zagotovljenega programa, ki ga potrdi Vlada Republike
Slovenije na predlog upravnega odbora zavoda vsako leto
do 15. 11. za prihodnje leto.

Sredstva za delovanje se zagotavljajo letno v obsegu,
potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega zago-
tovljenega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno,
če s finančnim načrtom ni določeno drugače.

14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lah-

ko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in
fizične osebe, vendar brez upravljalskih pravic.

Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sred-
stva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih
opravlja, sredstev za pospeševanje trženja in promocijo tu-
rizma, izobraževanja, raziskav, analiz in statističnega sprem-
ljanja v Sloveniji in drugih domačih in mednarodnih virov ter
drugih prihodkov ali lastnih dohodkov.

Zavod lahko tudi pridobiva darila ali donacije.

15. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev določe-

nih za izvajanje programa dela zavoda, nadzoruje nadzorni
odbor, spremlja pa upravni odbor zavoda.

Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in
uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotov-
ljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega
programa na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.

Za izvajanje in nadzor projektov, ki ne sodijo v zagotov-
ljen program dela zavoda in se izvajajo v okviru dodatnih
programov, se lahko ustanovijo posebni projektni sveti.

Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v
vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobi-
tve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.

16. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme za-

vod uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo določe-
nih dejavnosti.
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja odloča upravni
odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.

17. člen
Ustanovitelj krije morebitni nastali primanjkljaj le v pri-

meru, če gre za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo kot
gospodarska javna služba in so naštete v 6. členu te ured-
be.

Če zavod posamezno dejavnost opravlja kot pridobit-
no, morebitni primanjkljaj iz opravljanja takšne dejavnosti ne
krije ustanovitelj.

VI. ORGANI ZAVODA IN PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA PRI UPRAVLJANJU ZAVODA

18. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– generalni direktor in strokovna direktorja;
– strokovni svet;
– forum in
– nadzorni odbor.

Upravni odbor

19. člen
Ustanovitelj zavoda izvršuje pravice in obveznosti iz te

uredbe preko upravnega odbora kot najvišjega organa uprav-
ljanja zavoda.

Naloge upravnega odbora so:
– sprejema statut zavoda in njegove naknadne statu-

sne spremembe;
– sprejema letni program dela zavoda (h kateremu mo-

ra dati soglasje ustanovitelj) in njegovo finančno ovrednote-
nje (zagotovljen program dela zavoda) ter način pokrivanja
izgube in način razporejanja presežka;

– daje soglasje k pogodbam iz 4. člena te uredbe;
– odloča o ustanovitvi predstavništev zavoda v tujini;
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, to

uredbo in statutom zavoda;
– imenuje in razrešuje generalnega direktorja in stro-

kovna direktorja;
– imenuje člane strokovnega sveta;
– daje soglasje k izvajanju dodatnih programov in pro-

jektov;
– sprejme poslovnik o delu upravnega odbora in druge

splošne akte zavoda.
Poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda

sprejema ustanovitelj, ki tudi odloča o spremembi imena ali
dejavnosti zavoda.

20. člen
Odločitve sprejema upravni odbor na seji z večino gla-

sov vseh članov, razen če ni v tej uredbi, statutu ali drugem
aktu predpisana drugačna večina.

Kadar upravni odbor sprejema odločitve z navadno
večino, v primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas
predsednika upravnega odbora.

Upravni odbor ima 8 članov, ki jih imenuje ustanovitelj
na predlog:

– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za okolje in prostor – 1 član;

– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
1 član;

– Ministrstva za šolstvo in šport – 1 član;
– zaposlenih v zavodu izmed njih – 1 član.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed se-

be na prvi seji upravnega odbora, soglasje mora dati ustano-
vitelj.

Upravni odbor sprejema z dvetretjinsko večino članov
odločitve o:

– statutu;
– imenovanju generalnega direktorja;
– imenovanju strokovnih direktorjev;
– letnem programu dela zavoda;
– letnem finančnem načrtu;
– sprejemu poslovnika upravnega odbora;
– sprejemu drugih splošnih aktov zavoda, če ni s statu-

tom določeno, da jih lahko sprejema generalni direktor.

21. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta in so po

poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pristojnosti upravnega odbora se natančneje določijo s

statutom zavoda.
Način dela upravnega odbora se določi s poslovnikom

o delu upravnega odbora zavoda, ki ga sprejme upravni
odbor z dvetretjinsko večino.

Ustanovitelj lahko razreši predstavnike upravnega od-
bora, če:

– pri svojem delu ne upoštevajo politike, ki je sprejeta
na področju turizma;

– če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji za-
voda ter

– iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda ter
po postopku določenim s statutom zavoda.

Generalni direktor in strokovna direktorja

22. člen
Zavod ima generalnega direktorja in dva strokovna di-

rektorja oddelkov.
Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.

Strokovna direktorja oddelkov vodita strokovno delo
zavoda in sta odgovorna za strokovnost dela zavoda, vodita
organizacijo dela in izvajanje strokovno-tehničnih nalog na
področju:

– promocije, razvoja in pospeševanja turizma in
– raziskave, izobraževanja, analiza.
Za generalnega direktorja in strokovna direktorja so

lahko imenovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom.

Generalnega direktorja imenuje in razrešuje upravni
odbor zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Strokovna direktorja imenuje upravni odbor na predlog
generalnega direktorja.

Generalni direktor in strokovna direktorja so imenovani
na podlagi javnega razpisa za 4 leta in so po preteku manda-
ta lahko ponovno imenovani.

Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja
in razrešitve generalnega direktorja in strokovnih direktorjev
se natančneje določijo s statutom zavoda.

S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti
in odgovornosti generalnega direktorja in strokovnih direk-
torjev zavoda.
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Strokovni svet

23. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s po-

dročja strokovnega in programskega dela, ima zavod stro-
kovni svet.

Strokovni svet je kolegijski organ, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela

zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,

določenih v tem aktu ali v statutu;
– določa strokovne podlage za programe dela in razvo-

ja zavoda;
– daje upravnemu odboru, generalnemu direktorju in

strokovnima direktorjema mnenja in predloge glede organi-
zacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in

– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom
določene naloge.

Strokovni svet ima 10 članov – strokovnjakov iz posa-
meznega področja dela, ki jih imenuje upravni odbor na
predlog generalnega direktorja.

Strokovni svet se za reševanje vprašanj s pristojnosti
posameznega oddelka oblikuje v dva strokovna odbora,
vsak ima po 5 članov.

Skupna vprašanja, ki se nanašajo na zavod, rešuje
strokovni svet v celotni zasedbi, vprašanja s področja posa-
meznega oddelka pa obravnava posamezni strokovni odbor,
pristojen za to področje.

Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek ime-
novanja novih članov strokovnega sveta se natančneje dolo-
či v statutu zavoda.

Forum

24. člen
Forum je posvetovalni organ, ki obravnava letni pro-

gram dela in daje nanj svoje pripombe.
V forum imenujejo po enega člana:
1. minister, pristojen za področje turizma;
2. minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj;
3. minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano;
4. Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje;
5. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turi-

zem in gostinstvo;
6. Turistična zveza Slovenije;
7. Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in

turizem;
8. Združenje turističnih agencij Slovenije (g.i.z.);
9. Hotelsko združenje Slovenije (g.i.z.);
10. Združenje turističnih kmetij Slovenije;
11. Združenje slovenskih žičničarjev (g.i.z.);
12. Združenje igralnic (g.i.z.);
13. Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč;
14. Ekonomska fakulteta v Ljubljani;
15. Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru;
16. Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu;
17. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled;
18. Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor;
19. Skupnost gradov na Slovenskem;
20. Turistične jame (GIZ);
21. Mednarodni institut za turizem;
22. Adria Airways;
23. Združenje svetovalcev;
24. Slovenske železnice.
Forum se sestaja najmanj dvakrat letno.

V forum se lahko glede na problematiko vključijo še
predstavniki in organizacije s področja turizma in s turiz-
mom povezanih področij (lokalne, področne in regionalne
turistične organizacije, združenja, strokovna telesa in po-
samezniki), ki lahko tvorno prispevajo k oblikovanju pro-
grama zavoda.

Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek ime-
novanja novih članov foruma se natančneje določi v statutu
zavoda.

Nadzorni odbor

25. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni dr-

žavni organi, pooblaščene organizacije in nadzorni odbor
zavoda.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Dva člana
imenuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za turi-
zem, enega člana pa na predlog Ministrstva za finance.

Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo štirih
let.

Naloge, način delovanja, pristojnosti nadzornega od-
bora ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzorne-
ga odbora podrobneje določa statut zavoda.

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njiho-

ve pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, po-
membna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v
skladu z zakonom in tem aktom.

Statut sprejme upravni odbor zavoda z dvetretjinsko
večino vseh članov, k statutu mora dati soglasje ustanovitelj.
Statut začne veljati z dnem izdaje soglasja ustanovitelja.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda,
v skladu s statutom.

Druge splošne akte sprejema upravni odbor zavoda z
dvetretjinsko večino glasov vseh članov, če ni s statutom
določeno, da jih lahko sprejema generalni direktor.

VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA

27. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
Zavod ima lahko za pospeševanje trženja in promocije

turizma na tujih trgih predstavništva v tujini.
Predstavništva v tujini delujejo kot organizacijske enote

zavoda.
O začetku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojno-

stih predstavništev v tujini odloča upravni odbor zavoda,
ustanovitelj pa mora dati soglasje.

28. člen
Če pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih

pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavništev v
tujini sodelujejo lokalne skupnosti, drugi organi in organiza-
cije ali osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti uredijo s posebno pogodbo.

29. člen
Pogoji in postopek za pripravo in začetek dela pred-

stavništva v tujini in organizacijske enote v državi, se natanč-
neje določijo s statutom zavoda.



Stran 14776 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora zavoda v

tridesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
Z imenovanjem vseh članov novega upravnega odbora

preneha mandat članom sedanjega upravnega odbora Cen-
tra za promocijo turizma Slovenije.

Upravni odbor sprejme statut zavoda v tridesetih dneh
po imenovanju ter ga v nadaljnjih petnajstih dneh predloži v
soglasje ustanovitelju zavoda.

Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najka-
sneje v petnajstih dneh po izdaji soglasja ustanovitelja k
statutu zavoda.

31. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem, mora v petnajstih dneh

od objave te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije in v
javnih medijih objaviti javni razpis za mesto generalnega
direktorja, strokovnega direktorja za promocijo in strokovne-
ga direktorja za raziskave.

Imenovanje generalnega direktorja in obeh strokovnih
direktorjev zavoda mora biti izvedeno najkasneje v roku štirih
mesecev, šteto od dneva objave razpisa.

V času od objave uredbe in do imenovanja generalne-
ga direktorja, sedanji direktor Centra za promocijo turizma
Slovenije opravlja funkcijo vršilca dolžnosti generalnega di-
rektorja, mandat mu preneha z dnem imenovanja oziroma
nastopa dela generalnega direktorja.

32. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem, bo v štirih mesecih po

objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije pripravilo
pogodbo iz 3. člena te uredbe in izvedlo aktivnosti za pristop
soustanoviteljev k zavodu. Ustanovitelj mora k pogodbi dati
soglasje.

33. člen
Zavod nadaljuje z dejavnostjo Centra za promocijo tu-

rizma Slovenije in prevzame vse v Centru zaposlene delav-
ce. Zavod tudi prevzame vsa sredstva, pravice in obveznosti
Centra, njegovo dokumentacijo in njegov arhiv.

V last zavoda preidejo tudi vse premične in nepremične
stvari v lasti Centra.

34. člen
Upravni odbor mora v šestih mesecih po uveljavitvi te

uredbe sprejeti akt o notranji organizaciji zavoda in akt o
sistemizaciji delovnih mest, na katerega mora dati soglasje
ustanovitelj.

35. člen
Slovenska nacionalna turistična organizacija prevzame

celotno poslovanje Centra za promocijo turizma Slovenije
na podlagi opravljane inventure, podanega poročila o oprav-
ljenem poslovanju in pregledu finančne inšpekcije Ministrstva
za finance.

36. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Center za pro-
mocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian Tourist Board“
(Uradni list Republike Slovenije, št. 21/95, 52/97 in
57/98).

37. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 309-02/98-3
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4701. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96) in 81. člena
zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
je Vlada Republike Slovenije na 136. seji dne 25. novembra
1999 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Javnega

zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine

1. člen
V 1. členu sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Repub-

like Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 38/99) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Skrajšano ime javnega zavoda je: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana; kratica: ZVKDS,
Ljubljana.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 635-00/99-2
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE

4702. Razveljavitev zakona o samoprispevku

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudi Pavla Ocepka iz Komende in Martina
Glavača iz Beltincev, na seji dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

1. Zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85
– p.b. in 48/86) se razveljavi.
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2. Razveljavitev začne učinkovati po preteku enega
leta od dneva objave odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. Do uskladitve zakona iz 1. točke izreka z ustavo,
najkasneje pa do izteka roka iz prejšnje točke izreka, se kot
osnova za določitev samoprispevka lahko šteje tudi zavaro-
valna osnova, od katere zavezanci, ki nimajo plače, plačuje-
jo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Pavel Ocepek je podal pobudo za oceno

ustavnosti zakona o samoprispevku (v nadaljevanju: ZSam)
hkrati s pobudo za ponovno oceno ustavnosti in zakonitosti
sklepa o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Kra-
jevne skupnosti Komenda (Uradni list RS, št. 21/94). Ustav-
no sodišče je njegovo pobudo za začetek postopka za oce-
no ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa zavrnilo
kot očitno neutemeljeno s sklepom št. U-I-257/96 z dne
21. 11. 1996 (OdlUS V, 160), pobudo za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti ZSam pa sklenilo obravnavati ločeno
kot samostojno zadevo. Pobudnik izpodbija ZSam v celoti,
ker naj bi bil v neskladju s 33. in 69. členom ustave. S
samoprispevkom naj bi se spreminjala zasebna lastnina v
družbeno lastnino, kar naj bi bilo v nasprotju s pravno uredi-
tvijo Republike Slovenije, ki daje absolutno varstvo zasebni
lastnini. Meni, da je celoten izpodbijani zakon “preživet in
ne spada v naš čas in evropski pravni prostor“. Predlaga
razveljavitev celotnega zakona.

2. Pobudnik Martin Glavač v pobudi in njeni dopolnitvi
izpodbija sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denar-
ju na območju Krajevne skupnosti Beltinci (št. U-I-313/97)
in hkrati predlaga, da ustavno sodišče razveljavi tudi tiste
določbe veljavne ureditve, ki dajejo pravico glasovanja vsem
volivcem, tudi tistim, ki niso zavezanci za plačilo samopri-
spevka. Meni, da je veljavna ureditev v nasprotju z načelom
enakosti, saj vsi volivci niso v enakem pravnem položaju.
Poudarja, da je samoprispevek ostanek socializma in komu-
nizma in da v demokratični državi ni dovoljen nikakršen
samoprispevek

3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve navaja, da razlogi, iz katerih se izpodbija ZSam, niso
utemeljeni. Samoprispevek, ki se lahko uvede le z odločitvijo
občanov na referendumu, je javna dajatev, ki ne postane
družbena lastnina. S samoprispevkom se zbirajo denarna
sredstva za financiranje z zakonom določenih lokalnih zadev
javnega pomena, kar je v skladu s 147. členom ustave, ki
določa, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge
dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Po njego-
vem mnenju tudi ni kršena pravica do zasebne lastnine iz 33.
člena ustave, ker absolutnost lastninske pravice, na katero se
sklicuje pobudnik, ne daje lastniku neomejenega razpolaga-
nja s svojo lastnino. Naš pravni red (69. člen, prvi odstavek
67. člena in tretji odstavek 15. člena ustave) in Protokol št. 1
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic (Uradni list RS, št.
33/94) dovoljujeta omejitve lastninske pravice tudi zaradi
javnih koristi. Te pa vključujejo tudi javne dajatve. Poudarja,
da so omejitve lastninske pravice v javnem interesu, vključno
s plačilom javnih dajatev, splošno uveljavljene ter skladne s
pravnimi načeli v primerih, ko je izkazana javna korist in ko je
podano razumno razmerje med javno koristjo in posegom v
posameznikovo premoženje.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o

ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o glavni stvari.
Pobudo Martina Glavača za začetek postopka za oceno
ustavnosti ZSam je zaradi skupnega obravnavanja in odlo-
čanja združilo z zadevo št. U-I-365/96.

5. Samoprispevek so v prejšnjem pravnem sistemu
najprej urejali davčni predpisi, kasneje pa je bilo zakonsko
urejanje prepuščeno republiški zakonodaji. Zakon o krajev-
nem samoprispevku je SR Slovenija sprejela leta 1973 (za-
kon o krajevnem samoprispevku, Uradni list SRS, št. 3/73).
Ta zakon je bil spremenjen in dopolnjen dvakrat, in sicer
leta 1983 (Uradni list SRS, št. 17/83) in leta 1985 (Uradni
list SRS, št. 25/85). Prečiščeno besedilo zakona je bilo
objavljeno v Uradnem listu SRS, št. 35/85. To besedilo
zakona je veljalo na dan razglasitve ustave Republike Slove-
nije dne 23. decembra 1991. Ker navedeni zakon še ni bil
usklajen z ustavo, se na podlagi 1. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
33/91 – v nadaljevanju: UZIU) še vedno uporablja kot velja-
ven predpis.

6. Samoprispevek je bil opredeljen v ustavi SR Slove-
nije kot specifična oblika zbiranja sredstev “za zadovoljeva-
nje in uresničevanje določenih skupnih potreb in interesov
ter opravljanje nalog“ krajevnih skupnosti. Samoprispevek
je bil eden od poglavitnih virov za financiranje skupnih po-
treb v krajevni skupnosti (74. člen ustave SRS). Spremem-
bo na področju financiranja krajevnih skupnosti je prinesel
že Amandma XXXV k ustavi SR Slovenije, ki je nadomestil
72., 73. in 74. člen ustave SR Slovenije. Določil je, da se
sredstva za zagotavljanje z ustavo in zakonom določenih
nalog in za organizirano udeležbo pri upravljanju družbenih
zadev zagotavljajo v skladu z zakonom iz sredstev proraču-
na občine. Le “za zadovoljevanje in uresničevanje skupnih
potreb in interesov lahko krajevna skupnost pridobiva sred-
stva s prostovoljnimi prispevki podjetij in drugih organizacij
in skupnosti, samoprispevkom in z delom ter na drug na-
čin.“ Samoprispevek je na podlagi navedenega amandmaja
določen kot možen vir sredstev za uresničevanje skupnih
interesov občanov, sredstva za opravljanje z ustavo in zako-
ni določenih nalog pa naj bi bila praviloma zagotovljena iz
sredstev občin.

7. Ustava vsebuje glede financiranja lokalnih skupnosti
le splošne določbe in podrobnejše urejanje prepušča za-
konski ureditvi. Člen 142 ustave določa, da se občina fi-
nancira iz lastnih virov, s tem da slabše razvitim občinam
država zagotavlja dodatna sredstva. Lokalne skupnosti lah-
ko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobivajo z dav-
ki in drugimi obveznimi dajatvami ter prihodki iz lastnega
premoženja (146. člen ustave). Člen 147 ustave določa, da
lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob
pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Na podlagi navede-
nih ustavnih pooblastil lahko občine poleg davkov predpisu-
jejo tudi druge dajatve, vendar morajo biti pogoji za predpi-
sovanje takih dajatev določeni v zakonu. Na podlagi
navedenih ustavnih določb je samoprispevek, ki ga predpi-
še občina kot drugo dajatev, v skladu z ustavo, če so izpol-
njeni pogoji, ki jih določa zakon.

8. Samoprispevek urejajo trije zakoni: zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št.
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97 in 74/98 – v nadaljevanju: ZLS), zakon o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl.
US in 56/98 – v nadaljevanju: ZFO) in ZSam.

9. Oba sistemska zakona s področja lokalne samo-
uprave sta v skladu s 147. členom ustave določila samopri-
spevek kot možen vir za financiranje novonastalih lokalnih
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skupnosti ali njihovih ožjih delov – krajevnih, vaških ali četrt-
nih skupnosti (novela ZLS, Uradni list RS, št. 74/98 in
novela ZFO, Uradni list RS, št. 56/98). ZLS določa, da je
samoprispevek mogoče uvesti le z odločitvijo na podlagi
referenduma. ZLS v 46.a členu določa, da občani lahko
odločajo na referendumu o samoprispevkih in da se refe-
rendum opravi v skladu z njegovimi določbami ter določba-
mi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl.
US; v nadaljevanju: ZRLI), če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače urejeno. Ta določba predstavlja
izjemo od pravila, vsebovanega v prvem odstavku 46. člena
ZLS, ki izključuje možnost odločanja z referendumom o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo davki in druge dajatve. ZLS v drugem odstavku 47.b
člena določa tudi strožjo večino za sprejem odločitve o
uvedbi samoprispevka, kot je določena za druge odločitve.
Za sprejem odločitve o uvedbi samoprispevka je potrebna
absolutna večina, to je večina vseh volilcev v občini oziroma
v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
ZFO v 2. členu med prihodki občin določa tudi prihodke od
drugih dajatev v skladu s posebnimi zakoni, ne da bi pose-
bej določil samoprispevek kot prihodek občine. V drugem
odstavku 25. člena ZFO, ki določa, kateri prihodki se ne
upoštevajo pri izračunu lastnih prihodkov občine, pa je med
drugimi prihodki (obresti od depozita, najemnin za stanova-
nja in poslovne prostore, prodaje premoženja, drugih pri-
hodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in
garantnih pisem, nakupa in prodaje vrednostnih papirjev,
kumunalnih prispevkov) posebej naveden tudi samoprispe-
vek. V tretjem odstavku tega člena je glede samoprispevka
določena izjema, in sicer se samoprispevek lahko upošteva
pri izračunu lastnih prihodkov, če to občina zahteva na pod-
lagi sklepa občinskega sveta. ZFO je uredil tudi pobiranje
že uvedenega samoprispevka v primeru spremembe ob-
močja občin. Člen 34.d določa, da se samoprispevek, ki je
bil uveden v prejšnji občini, pobira v občinah, ki so bile
ustanovljene na območju prejšnje občine, ter da nadzor nad
uporabo sredstev izvajajo nadzorni odbori občin, v katerih
se samoprispevek pobira.

10. ZLS in ZFO sta torej ohranila samoprispevek kot
enega od virov financiranja lokalne skupnosti ali njenih ožjih
delov, ki ga je mogoče uvesti le na podlagi neposrednega
odločanja občanov na referendumu. Samoprispevek je torej
tudi v sistemu lokalne samouprave obdržal svojo funkcijo in
svoje temeljne značilnosti. Samoprispevek je javna dajatev,
ki se od davkov razlikuje le po tem, da je njegov namen
vnaprej določen (strogo namenska sredstva) in da se uvede
z neposredno odločitvijo občanov na referendumu. Pravni
akt o uvedbi samoprispevka je občinski predpis, sprejet z
obliko neposrednega odločanja – z referendumom. Z njim
se uvaja javna dajatev. Navedbe pobudnikov, da je samo-
prispevek ostanek prešnje pravne ureditve in ni združljiv z
novo demokratično pravno ureditvijo, so torej neutemeljne.
Neutemeljene so tudi navedbe, da se s samoprispevkom
posega v ustavno varovano pravico do zasebne lastnine.
Vsaka javna dajatev, predpisana s strani države ali lokalne
skupnosti, posega v premoženje posameznika in s tem v
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena ustave (odločba št.
U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 82/97
in OdlUS VI, 157). Vendar pa ustava ne zagotavlja pravice
do zasebne lastnine neomejeno. Po 67. členu ustave zakon
določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funk-
cija. To pomeni, da posameznik pri izvrševanju svojih last-
ninskih upravičenj ni neomejen, ampak mora upoštevati tudi
interese drugih članov skupnosti in skupnosti kot take (od-

ločba št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št.
56/98 in OdlUS VII, 150). Zato samoprispevek kot dajatev,
s katero se pridobivajo sredstva za uresničevanje nalog ob-
čine ali njenih ožjih delov, sam po sebi ne krši 33. člena
ustave. Kolikor pa bi izglasovani samoprispevek prekomer-
no posegel v ustavne pravice v nasprotju z načelom soraz-
mernosti ali pa bi bilo kršeno načelo enakosti, lahko vsak
prizadeti občan zahteva ustavno presojo predpisa, na kate-
rem temelji njegova obveznost plačevanja samoprispevka.

11. Referendum je tako kot volitve oblika neposredne-
ga odločanja ljudstva. Zato je zakonska ureditev referendu-
ma (na državni in lokalni ravni) v mnogih značilnostih podob-
na zakonski ureditvi volitev. Glede vprašanja, kdo ima pravico
glasovanja na referendumu, tako ZRLI kot ZLS vežeta pravi-
co glasovanja na referendumu na volilno pravico. Po prvem
odstavku 47.b člena ZLS imajo pravico glasovati na referen-
dumu vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega
sveta, če zakon ne določa drugače. Pravico voliti člane
občinskega sveta pa imajo občani, ki imajo volilno pravico,
v občini, v kateri imajo stalno prebivališče (5. člen zakona o
lokalnih volitvah, Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95 – ZLV). Pravica glasovanja na referendumu torej ni
omejena samo na tiste občane, ki bi bili na podlagi sklepa o
uvedbi samoprispevka tudi zavezani za plačilo samoprispev-
ka. Vprašanje, kdo so zavezanci za plačevanje samopris-
pevka, ureja ZSam v 9. členu. V njem določa, da so zaveza-
ni vsi občani, ki imajo pravico glasovanja na referendumu.
Le v primeru, ko bi plačevanje samoprispevka pomenilo za
zavezanca ogrožanje njegove materialne in socialne varno-
sti, ZSam v 12. in 13. členu določa izjeme. Število zavezan-
cev za plačevanje samoprispevka se torej v času, določe-
nem za njegovo plačevanje, spreminja. Občan, ki v času
glasovanja ni bil zavezanec, lahko postane zavezanec ka-
sneje in obratno. Odločitev o uvedbi samoprispevka, spre-
jeta na referendumu, zavezuje vse občane, ki so imeli pravi-
co glasovati. Ali bodo v konkretnih razmerah tudi zavezani
za plačevanje, pa je odvisno od njihovega materialnega in
socialnega položaja v času trajanja obveznosti. Zato naved-
be pobudnika Zvonimirja Gomboca niso utemeljene.

12. Tretji zakon, ki ureja samoprispevek, je ZSam, in
ta je predmet te ustavnosodne presoje. Postavlja se vpraša-
nje, ali je ZSam, ki je uvedel samoprispevek v pogojih prejš-
njega komunalnega sistema, v skladu z ustavo, predvsem z
načelom pravne države (2. člen ustave), ki zahteva, da so
zakonske določbe jasno opredeljene in nedvoumne. ZSam
vsebuje predvsem materialnopravne določbe o samopris-
pevku. Že dosedanja praksa je pokazala, da so se njegove
posamezne določbe lahko uporabljale tudi v novem sistemu
lokalne samouprave. Vendar analiza posameznih določb ZS-
am in njihova uporaba v praksi pokaže, da nekaterih zakon-
skih določb ni mogoče več uporabljati zaradi povsem nove
ureditve lokalne samouprave in financiranja lokalnih skup-
nosti. Nekatere določbe, ki so bile izraz prejšnje socialistič-
ne ureditve, pa so prenehale veljati, ker jih v novi demokra-
tični ureditvi s tržnim gospodarstvom ni mogoče več
uporabljati. Takšni določbi sta na primer določba 2. člena in
del določbe drugega odstavka 3. člena ZSam, ki povezuje-
ta odločanje o samoprispevku s sistemom “samoupravne-
ga“ družbenega planiranja.1 Že ustavni zakon za izvedbo
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične
republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) je določil,
da preneha veljati zakon o sistemu družbenega planiranja in
o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80

1 Člen 2 ZSam zahteva, da je “zgraditev objektov oziroma zadovoljevanje
drugih skupnih potreb“ predvideno s samoupravnem sporazumom o temeljih
plana oziroma v planu krajevne skupnosti za ustrezno srednjeročno obdobje in
če so v planu zagotovljena sredstva za izvajanje ustrezne dejavnosti.
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in 33/80) in da se vse določbe v zakonih in občinskih
statutih, ki se nanašajo na družbeno planiranje, ne uporab-
ljajo (10. in 18. člen). V veljavi so ostale le prostorske
sestavine družbenih planov občin, in sicer na podlagi pose-
bej sprejetega zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 – ZPUP).

13. Nekatere določbe so prenehale veljati (ugasnile),
ker so bile odraz pravnega statusa, ki so ga krajevne skup-
nosti imele po prejšnji državni ureditvi. Vloga krajevnih skup-
nosti se je z uvedbo lokalne samouprave in z ustanovitvijo
večjega števila občin bistveno spremenila. ZLS ne zahteva,
da je občina obvezno razdeljena na krajevne skupnosti,
ampak prepušča notranjo členitev občine na njene ožje
dele – poleg krajevnih še na četrtne in vaške skupnosti –
samim občinam. Občina pa lahko ustanovi ožje dele občine
s statutom. Z njim mora biti določen tudi njihov pravni polo-
žaj in naloge, ki jih občinski svet iz svoje pristojnosti prena-
ša v izvajanje ožjemu delu občine. Zato se določbi prvega in
drugega odstavka 3. člena ZSam ne moreta več uporabljati,
saj je samoprispevek praviloma vir financiranja občin in ne
krajevnih skupnosti. ZLS v 19.č členu predvideva kot mo-
žen vir financiranja ožjega dela občine tudi samoprispevek,
vendar le, če je ožji del občine v skladu s statutom občine
pravna oseba.

14. Prav tako tudi ni mogoče več uporabljati določbe
četrtega odstavka 3. člena, ki dopušča izrekanje o samo-
prispevku s podpisovanjem. Osebno izjavljanje s podpiso-
vanjem ni predvideno kot oblika neposrednega odločanja
ne v ZLS in ne v ZRLI. Zato določb ZSam, ki omogočajo, da
se osebe, ki nimajo stalnega prebivališča na referendum-
skem ozemlju, osebno izjavijo o samoprispevku tudi s pod-
pisovanjem, ni mogoče več uporabljati.

15. Člen 6 ZSam določa, da mora biti občanom zago-
tovljen neposreden in trajen nadzor nad zbiranjem in upora-
bo sredstev, zbranih s samoprispevkom. V praksi se je ta
določba uresničevala tako, da je svet krajevne skupnosti
enkrat ali dvakrat letno poročal na zboru občanov o zbranih
in porabljenih sredstvih. Kot je bilo že ugotovljeno, je samo-
prispevek po svoji naravi “druga dajatev“, ki je lastni vir
občine za financiranje lokalnih zadev (52. člen ZLS). Sred-
stva, zbrana s samoprispevkom, so prihodek občinskega
proračuna, oziroma finančnega načrta ožjega dela občine,
ki je sestavni del občinskega proračuna. Člen 19.č ZLS
ureja financiranje ožjega dela občine, ki je v skladu s statu-
tom občine pravna oseba. Kot vir financiranja ožjega dela
občine je naveden tudi samoprispevek. Ker so torej sredst-
va samoprispevka del proračunskih sredstev, se opravlja
nadzor nad njimi v skladu z določbami ZLS (nadzorni odbor
kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini – 32. člen,
Računsko sodišče – 59. člen). Zato bo zakonodajalec mo-
ral oceniti, ali se določba 6. člena ZSam o “neposrednem
nadzoru nad zbiranjem in uporabo sredstev samoprispevka“
sploh še lahko uporabi v praksi in ali je glede na spremenje-
ne oblike nadzora nad porabo občinskih sredstev in glede
na strogo namenski značaj samoprispevka treba zagotoviti
še poseben nadzor nad sredstvi, zbranimi s samoprispev-
kom, in določiti oblike takega nadzora.

16. Iz 147. člena ustave izhaja, da lahko lokalne skup-
nosti predpisujejo davke in druge dajatve le ob pogojih, ki
jih določata ustava in zakon. To pomeni, da morajo občine
pri predpisovanju dajatev upoštevati pogoje, ki jih določata
ustava in zakon (odločba št. U-I-233/97 z dne 15. 7. 1999,
Uradni list RS, št. 61/99). Eden od bistvenih pogojev je
nedvomno določitev osnov, od katerih se plačujejo oziroma
odmerjajo dajatve. ZSam v 4. členu določa splošno pravilo,
da morajo občani imeti ob enakih pogojih tudi enake obvez-
nosti glede plačevanja samoprispevka, v 11. členu pa dolo-

ča osnove za določitev samoprispevka. Ker so zavezanci za
samoprispevek lahko le fizične osebe, prihajajo v poštev kot
osnova za odmero samoprispevka le dohodki in premože-
nje fizičnih oseb. ZSam pa prepušča določitev višine samo-
prispevka v celoti neposrednemu odločanju občanov. V ak-
tu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka mora
biti poleg vrste in osnove določena tudi višina samoprispev-
ka (5. točka 7. člena ZSam).

17. ZSam v 11. členu določa, da so osnove za določi-
tev samoprispevka naslednje:

– osebni dohodki delavcev in drugih delovnih ljudi,
zmanjšani za davke in prispevke iz osebnega dohodka;

– drugi dohodki občanov po zakonu o davkih obča-
nov, razen dohodkov iz premoženja in premoženjskih pravic
ter

– pokojnine.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena se lahko “izje-

moma določi samoprispevek od nepremičnine, od prevoz-
nih sredstev ali od strojev in podobno, če gre za samopri-
spevek, s katerim naj bi se izboljšali pogoji za njihovo
uporabo“.

18. Osnova za določitev samoprispevka po prvi alinei
11. člena ZSam ni sporna. Če jo smiselno uporabimo,
upoštevajoč sedanjo terminologijo, je osnova za plačilo sa-
moprispevka neto plača iz delovnega razmerja. Ta osnova
je tudi določena v vseh sklepih o uvedbi samoprispevka in
velja za vse fizične osebe, ki prejemajo plačo iz delovnega
razmerja in imajo stalno prebivališče na referendumskem
območju. Prav tako ni sporna določitev osnove po tretji
alinei, to je od pokojnine.

19. Na podlagi druge alinee 11. člena so osnova za
samoprispevek tudi drugi dohodki po prejšnjem zakonu o
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 – v nadaljeva-
nju: ZDO), razen dohodkov iz premoženja in premoženjskih
pravic. Na podlagi te alinee je določena osnova za plačeva-
nje samoprispevka vseh drugih fizičnih oseb, ki ne prejema-
jo plače iz delovnega razmerja ali pokojnine, ustvarjajo pa
dohodek z opravljanjem določene dejavnosti (samostojni
podjetniki, osebe, ki opravljajo umetniško ali kakšno drugo
kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic, odvetniki ali
druge osebe, ki opravljajo drugo samostojno dejavnost,
opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo kot edi-
ni ali glavni poklic). Na podlagi te alinee se določi tudi
osnova za kmete, ki praviloma plačujejo samoprispevek na
podlagi katastrskega dohodka, ki se ugotavlja po posebnih
predpisih in je osnova za plačilo davka od dohodka iz kme-
tijstva.

20. “Drugi dohodek občanov po zakonu o davkih ob-
čanov“ je v skladu s sedaj veljavnimi davčnimi predpisi (za-
kon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 popr.,
2/95, 7/95, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96, 82/97 in
87/97 – v nadaljevanju: ZDoh) dohodek iz dejavnosti. Na
podlagi 37. člena ZDoh je zavezanec za davek iz dohodkov
iz dejavnosti fizična oseba, ki opravlja dejavnost (zasebnik)
in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano eviden-
co na območju Republike Slovenije. Davčna osnova za da-
vek iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi tako, da se od
prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhod-
ki (40. in 41. člen ZDoh).

21. Iz sklepov o uvedbi samoprispevka, izpodbijanih s
pobudami, glede katerih so v teku postopki pred tem so-
diščem, in iz delnega pregleda sklepov o uvedbi samopri-
spevka, objavljenih v uradnih listih, je razvidno, da je v takih
primerih dobiček kot osnova za plačilo samoprispevka dolo-
čen le izjemoma. V večini primerov je za “zasebnike, ki
opravljajo gospodarsko ali obrtno dejavnost“, določena os-
nova za odmero samoprispevka osnova, od katere zaveza-
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nec plačuje prispevke za socialno varnost. Od dvanajstih
sklepov o uvedbi samoprispevka, objavljenih leta 1998 v
Uradnem listu Republike Slovenije, je v desetih sklepih za to
kategorijo zavezancev kot osnova za odmero samoprispev-
ka določena zavarovalna osnova.

22. Ustavno sodišče ugotavlja, da je do opisanih reši-
tev prišlo zaradi neusklajenosti določb ZSam z novo pravno
ureditvijo, ki je na področju samostojnega opravljanja dejav-
nosti bistveno spremenila statusnopravni in gospodarski po-
ložaj fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s samostojnim opravlja-
njem gospodarske ali druge dejavnosti. Zakon o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in sl. –
ZGD) vključuje vse fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost (samostojni podjetnik posameznik), v sistem gos-
podarskih subjektov in zanje določa enake osnovne značil-
nosti kot za gospodarske družbe. Za podjetnike ne veljajo
več omejitve, ki jih je poznal prejšnji pravni sistem. Pravica
do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena ustave se
nanaša na vse gospodarske subjekte in podjetniki nastopa-
jo na trgu povsem svobodno. To pa pomeni, da dohodka, ki
ga lahko podjetniki dosegajo v tržnem gospodarstvu, ni mo-
goče primerjati z dohodkom, ki so ga posamezniki lahko
dosegli v prejšnjem sistemu in na katerega se v povezavi z
ZDO sklicuje druga alinea prvega odstavka 11. člena izpod-
bijanega zakona. Glede na to se postavlja vprašanje, ali ne
bi moral biti določen tudi najvišji dopustni znesek samopris-
pevka, saj bi bil znesek samoprispevka pri visokih dobičkih
lahko nesorazmerno visok v primerjavi z zneskom samopris-
pevka drugih zavezancev.

23. ZSam ne ureja postopka referenduma za uvedbo
samoprispevka, ampak se glede postopka na podlagi 3. in
56. člena ZRLI smiselno uporabljajo določbe ZRLI, kolikor
določenih vprašanj v zvezi s postopkom ni uredila zadnja
novela ZLS (Uradni list RS, št. 74/98 – 46., 46.a, 46.b,
47., 47.a, 47.b in 48. člen). ZRLI ureja postopek za izved-
bo referenduma v III. poglavju (30.–56. člen), katerega
določbe se smiselno uporabljajo tudi za referendum o uved-
bi samoprispevka. Če pride v tem postopku do kršitve pravi-
ce glasovanja, je zagotovljeno sodno varstvo – pritožba na
občinsko volilno komisijo, zoper njeno odločitev pa upravni
spor (51.–53. člen). Sam postopek za izvedbo referendu-
ma pa je lahko predmet ocene ustavnosti in zakonitosti
(tretji odstavek 21. člena ZUstS), zlasti če gre za kršitve
določb 30. do 34. člena ZRLI. Iz zadev, ki jih je ustavno
sodišče že obravnavalo (npr. odločba št. U-I-269/96 z dne
7. 11. 1996, Uradni list RS, št. 66/96 in OdlUS V, 146), je
razvidno, da gre največkrat za kršitev rokov. Akti o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka praviloma ne dolo-
čajo dneva razpisa referunduma, od katerega začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Obveznost določitve dneva razpisa referenduma v aktu o
razpisu določa 30. člen ZRLI. Ker 7. člen ZSam ne določa,
da mora biti v sklepu o razpisu referenduma določen tudi
dan razpisa referenduma, prihaja v praksi do kršitev postop-
ka za izvedbo referenduma. Zato ustavno sodišče opozarja
na navedeno neusklajenost obeh zakonov.

24. Iz navedenega je razvidno, da številne določbe
ZSam niso v skladu z ustavo. Zaradi neusklajenosti izpodbi-
janega zakona z ustavo številna vprašanja v zvezi s samopri-
spevkom niso ustrezno pravno urejena. Neusklajenost
ZSam z ustavo je zlasti postala očitna z uvedbo lokalne
samouprave. Ne glede na to, da se je rok za uskladitev
prejšnjih predpisov z ustavo na podlagi prvega odstavka
1. člena UZIU že iztekel 31. 12. 1993, bi moral biti ZSam
usklajen z ustavo vsaj ob uvedbi lokalne samouprave. Kot je
bilo že ugotovljeno, se je samoprispevek ohranil tudi v siste-
mu nove lokalne samouprave. Zakonodajalec je s sistem-

skima zakonoma s področja lokalne samouprave določil
samoprispevek kot možen in dopusten vir financiranja ob-
čin, pri tem pa njegove zakonske ureditve ni uskladil z usta-
vo. Z ustanovitvijo novih občin se število krajevnih samopris-
pevkov ni zmanjšalo. Tako je na začetku leta 1996 potekalo
plačevanje samoprispevka na podlagi 236 sklepov krajev-
nih skupnosti o uvedbi samoprispevka (Poročilo Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje z dne 19. 1. 1996), na dan 9. 8. 1999 pa na
podlagi 324 sklepov (poročilo Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet z dne 10. 8. 1999). Zaradi neusklajeno-
sti in pravnih praznin so se v praksi pojavljale rešitve, ki
nimajo ustrezne pravne podlage. Ustavno sodišče zaključu-
je, da tako neurejeno pravno stanje na področju samopris-
pevka pomeni kršitev načel pravne države iz 2. člena usta-
ve. Zato je ustavno sodišče izpodbijani zakon v celoti
razveljavilo. Ker bi takojšnja razveljavitev izpodbijanega za-
kona onemogočila samoprispevke, se je ustavno sodišče
odločilo za razveljavitveni rok enega leta in tako prepustilo
odločitev o njihovi nadaljnji usodi zakonodajalcu.

25. Kot je bilo že navedeno, prihaja v praksi do zapol-
njevanja opisanih pravnih praznin z rešitvami, ki nimajo
ustrezne pravne podlage. To se zlasti kaže pri osnovah, ki
morajo biti na podlagi 147. člena ustave določene z zako-
nom. Da se takšno stanje ne bi nadaljevalo in se prenašalo
na nove samoprispevke, je ustavno sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 40. člena ZUstS kot način izvršitve določilo,
da se kot osnova za določitev samoprispevka lahko šteje
tudi zavarovalna osnova, od katere zavezanci, ki nimajo
plače, plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje. Spremembe in dopolnitve zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju iz leta 1996 in leta 1998
(Uradni list RS, št. 54/98 – v nadaljevanju: ZPIZ) so delno
odpravile ugodnosti pri določanju zavarovalne osnove za
samostojne podjetnike in je zavarovalna osnova postala izraz
poprečnega dohodka v določeni dejavnosti. Tako 230.a
člen ZPIZ določa, da se za osebe iz 11. člena (samostojni
podjetniki, osebe, ki opravljajo umetniško ali kakšno drugo
kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic, odvetniki ali
druge osebe, ki opravljajo drugo samostojno dejavnost in
so vpisani skladno z zakonom v register, duhovniki) upošte-
va doseženi dobiček zavarovanca s tem, da mora biti osno-
va najmanj v višini najnižje pokojninske osnove.

26. Določitev načina izvršitve te odločbe, bo ustavno
sodišče do uskladitve ZSam z ustavo upoštevalo tudi pri
oceni ustavnosti in zakonitosti posameznih izpodbijanih
sklepov o razpisu ali o uvedbi samoprispevka. Ustavno
sodišče pri tem poudarja, da ima 3. točka izreka te odloč-
be, ki jo je ustavno sodišče sprejelo na podlagi drugega
odstavka 40. člena ZUstS, naravo zakonske norme, zato
jo lahko zakonodajalec v vsakem trenutku spremeni (od-
ločba ustavnega sodišča št. U-I-163/99 z dne 23. 9.
1999, Uradni list RS, št. 80/99).

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

43. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica We-
dam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-365/96
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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4703. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi
dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju
za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v
Krajevni skupnosti Logarovci–Berkovci

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Karla Kolariča iz Veržeja,
na seji dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

V 3. členu sklepa o uvedbi dodatnega krajevnega sa-
moprispevka v denarju za naselji Kokoriči in Berkovski Pre-
logi v Krajevni skupnosti Logarovci–Berkovci (Uradni list
RS, št. 31/96) se razveljavi besedilo “ter lastniki zemljiških
površin na območju naselij Kokoriči in Berkovski Prelogi iz
drugih krajev“ in zadnja alinea, ki se glasi:“ 50 DEM v
tolarski protivrednosti letno po ha zemlje lastniki, ki nimajo
stalnega bivališča na območju naselij Kokoriči in Berkovski
Prelogi.“

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je bil z izpodbijanim sklepom

uveden dodatni samoprispevek v denarju tudi za lastnike
nepremičnin, ki v Krajevni skupnosti Logarovci–Berkovci
nimajo stalnega prebivališča. Ker ni imel možnosti sodelo-
vanja v pripravah za referendum in tudi ni bil obveščen o
dnevu glasovanja, meni, da je izpodbijani sklep v tem delu,
ki določa obveznost plačevanja samoprispevka tudi za last-
nike zemljišč, ki nimajo na referendumskem območju stal-
nega prebivališča, nezakonit. Kot lastnik nepremičnine bi
moral imeti pravico sodelovati v javni obravnavi pri pripravi
referendumskega programa in pravico glasovanja. Poudar-
ja, da so mu bile s tem kršene ustavne in zakonske pravice.

2. Krajevna skupnost Logarovci–Berkovci v svojem od-
govoru na pobudo navaja, da so v pripravljalnem postopku
lahko sodelovali vsi občani, ki so zavezanci za samoprispe-
vek na podlagi izpodbijanega sklepa, ne glede na stalno
prebivališče. Razglas predloga za uvedbo samoprispevka je
bil objavljen na krajevno običajen način in vsaka oseba, ki
se je zanimala za dogajanje v krajevni skupnosti, je imela
možnost sodelovanja v postopku izvedbe referenduma. Kra-
jevna skupnost navaja, da ni bil nihče posebej vabljen, da
se udeleži referenduma.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje, določene v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo z odločanjem o stva-
ri sami.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o sa-
moprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 p.b. – v nadaljeva-
nju: ZSam) je zavezanec za samoprispevek lahko le tisti
občan, ki ima na območju, na katerem je uveden samopris-
pevek, stalno prebivališče. Na podlagi določb zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US; v nadaljeva-
nju: ZRLI), ki se smiselno uporabljajo tudi za lokalne refe-
rendume, je treba za vsako glasovanje na referendumu se-
staviti splošni volilni imenik (drugi odstavek 35. člena ZRLI).
Izjema od pravila, da je zavezanec za samoprispevek lahko
le občan s stalnim prebivališčem na referendumskem ob-
močju (to je na območju, na katerem lahko uveljavlja svojo
pravico do glasovanja), je določena v tretjem in četrtem

odstavku 9. člena ZSam. Na njuni podlagi se lahko zavežejo
za samoprispevek tudi občani, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na referendumskem območju, če je samoprispevek
namenjen za zgraditev objektov ali izvajanje del, s katerimi
naj bi se izboljšali pogoji za uporabo nepremičnin občanov
na določenem območju. Ti občani imajo pravico sodelova-
nja v pripravljalnem postopku in pravico “osebnega izjavlja-
nja z referendumom ali podpisovanjem“. Ker podpisovanja
kot oblike neposrednega odločanja ZRLI ne pozna več,
pride v poštev osebno izjavljanje na referendumu. Na podla-
gi 7. točke 7. člena ZSam bi vsak sklep o razpisu moral
vsebovati “način sodelovanja v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma in način osebnega izjavljanja delavcev
na začasnem delu v tujini ter zavezancev iz tretjega odstavka
9. člena tega zakona“. Sklep o razpisu referenduma obrav-
navanega samoprispevka (Uradni list RS, št. 27/96) take
določbe nima.

5. Ena od temeljnih značilnosti referenduma je, da
volilci z glasovanjem sami odločajo o vprašanjih, ki jih nepo-
sredno prizadevajo. Če oseba, na katero se odločitev na
referendumu nanaša, ni imela možnosti, da se izjavi in gla-
suje, je podana kršitev pravice glasovanja. Pravica glasova-
nja na referendumu uživa varstvo na podlagi 44. člena usta-
ve, ki daje vsakemu državljanu pravico, da v skladu z
zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelu-
je pri upravljanju javnih zadev. V obravnavani zadevi Krajev-
na skupnost Logarovci–Berkovci tem osebam ni omogoči-
la, da bi glasovali na referendumu. Zato je izpodbijani sklep
v delu, v katerem zavezuje k plačevanju samoprispevka tudi
osebe, ki niso imele možnosti glasovanja na referendumu, v
nasprotju z ustavo in ga je ustavno sodišče v tem delu
razveljavilo. Razveljavitev ima pravne učinke, določene v
tretjem odstavku 45. člena ZUstS. Ustavno sodišče se ni
odločilo za odpravo izpodbijanih določb, ker ni ugotovilo
nastanka škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti.
Sredstva, ki se zbirajo s samoprispevkom, se uporabljajo za
“asfaltiranje s fino asfaltno oblogo za vse ceste zgrajene v
letu 1989 v naseljih Kokoriči in Berkovski Prelogi“ (2. člen),
kar pomeni, da bodo že vplačani zneski samoprispevka
uporabljeni tudi v korist oseb, ki imajo na referendumskem
območju nepremičnine.

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

tretjega odtavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka
Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-211/97
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4704. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Pristava pri Mestinju

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi Milana Feldina in Augusta
Sotoška iz Pristave pri Mestinju, na seji dne 4. novembra
1999
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o d l o č i l o:

Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Pristava pri Mestinju (Uradni list RS, št. 85/97)
se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnika navajata, da so bile v postopku spreje-

manja izpodbijanega sklepa kršene določbe zakona o sa-
moprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p.b. in 48/86 –
v nadaljevanju: ZSam) in zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96
in 43/96 – odl. US – v nadaljevanju: ZRLI). Kršitve naj bi
bile naslednje:

– v sklepu o razpisu referenduma ni bil določen dan
razpisa in zato niso začeli teči roki za opravila, ki so potreb-
na za njegovo izvedbo;

– pred glasovanjem akt o razpisu ni bil objavljen v jav-
nih občilih;

– v pripravljalnem postopku niso imeli možnosti glaso-
vanja delavci na začasnem delu v tujini in zavezanci iz tretje-
ga odstavka 9. člena ZSam;

– svet krajevne skupnosti in njen predsednik nista legi-
timno izvoljena, saj sta bila izvoljena pred letom 1990.

2. Krajevna skupnost Pristava v svojih pojasnilih nava-
ja, da je bil sklep o razpisu referenduma objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 67/97 z dne 30. 10. 1997 ter da so bili
občani o razpisu referenduma o samoprispevku seznanjeni
na različne načine (po radiu Štajerski val, z intervjujem s
predsednikom Krajevne skupnosti na radiu Šmarje, z dosta-
vo programa samoprispevka vsem volivcem na dom). Pou-
darja, da so vsi krajani imeli možnost sodelovanja v priprav-
ljalnem postopku.

3. Župan Občine Podčetrtek v pojasnilu glede statusa
Krajevne skupnosti Pristava navaja, da so bile s statutom
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) predvidene
krajevne skupnosti, ki so obstajale že pred ustanovitvijo
občine. Prve volitve v svete krajevnih skupnosti bi se morale
opraviti v enem letu po uveljavitvi statuta. Kljub temu, da je
bil sprejet sklep o določitvi števila članov sveta krajevnih
skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in
volilnih enot za volitve članov sveta (Uradni list RS, št.
59/96), do volitev ni prišlo, ampak bodo opravljene hkrati z
rednimi volitvami v občinski svet.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

5. Pobudnika menita, da postopek razpisa referendu-
ma ni bil v skladu z ZRLI (30. in 31. člen), ker sklep o
razpisu referenduma ni vseboval dneva razpisa referenduma
in tako sploh niso mogla začeti teči opravila, ki so potrebna
za izvedbo referenduma, ter da akt o razpisu referenduma ni
bil objavljen v javnih občilih (34. člen ZRLI). ZSam ne ureja
postopka referenduma za uvedbo samoprispevka, ampak
se glede postopka na podlagi 3. in 56. člena ZRLI smiselno
uporabljajo določbe ZRLI, kolikor določenih vprašanj v zvezi
s postopkom ni uredila zadnja novela ZLS (Uradni list RS,
št. 74/98 – 46., 46.a, 46.b, 47., 47.a, 47.b in 48. člen).
Navedena novela ZLS v 46.a členu izrecno dopušča refe-
rendum o samoprispevku, če tako določa zakon. Tudi ta
referendum se opravi v skladu z določbami ZLS in ZRLI, če

z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače dolo-
čeno. V skladu s to določbo veljajo za referendum o samo-
prispevku trije zakoni: ZLS, ZRLI in ZSam. Novela ZLS pa je
prinesla tudi bistveno spremembo glede kvoruma, ki je po-
treben za izglasovanje samoprispevka. V drugem odstavku
47.b člena je določila izjemo od kvoruma, ki velja na splo-
šno za odločitve na referendumu (23. člen ZRLI). Za spre-
jem odločitve o uvedbi samoprispevka je predpisala abso-
lutno večino, to pomeni, da je odločitev sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

6. ZRLI v 30. in 31. členu določa, da mora akt o
razpisu referenduma vsebovati dan razpisa referenduma in
da od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna
za izvedbo referenduma. Roki za izvedbo referenduma so
določeni v 33. členu ZRLI in so vezani na dan razpisa
referenduma. Od dneva razpisa referenduma do izvedbe
referenduma ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več
kot petinštirideset dni. Svet KS Pristava pri Mestinju je sklep
o razpisu referenduma sprejel na seji 19. 9. 1997.
V 2. členu je določen le dan referenduma, to je dan glaso-
vanja, in sicer nedelja 23. 11. 1997. V navedenem sklepu
ni določen dan, ki naj bi se štel za dan razpisa referenduma.
Zato so pobudnikove navedbe glede tega točne. Sklep o
razpisu referenduma je bil objavljen v Uradnem listu RS šele
30. 10. 1997, torej le 23 dni pred dnevom glasovanja. Iz
navedenega je očitno, da so bile v postopku razpisa refe-
renduma kršene navedene določbe. Postavlja se vprašanje,
kaj pomeni kršitev navedenih rokov (kršitev objektivnega
volilnega prava), in ali ima kršitev navedenih rokov lahko za
posledico razveljavitev odločitve, sprejete na referendumu.

7. Referendum je oblika neposrednega odločanja vo-
livcev o določenem pravnem aktu (ustavi, zakonu, odloku)
ali o določenem vprašanju, o katerem bi bili sicer pristojni
odločati predstavniški organi. Pravna ureditev referendu-
ma je v marsičem podobna pravni ureditvi volitev. Tako kot
v volilni zakonodaji so tudi v ZRLI (kot tudi v ZLS v določ-
bah, ki urejajo lokalni referendum) določeni številni roki, v
katerih se morajo izvajati oziroma opraviti referendumska
opravila. Ker je namen predvidenih rokov različen, so raz-
lične tudi posledice, ki nastopijo, če pride do njihovega
nespoštovanja. Tako je treba vložiti predlog za razpis refe-
renduma oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma v
15 dneh po sprejemu splošnega akta. Če navedeno ni
storjeno v tem roku, župan ne zadrži objave splošnega
akta oziroma se akt objavi.

8. Posledice kršitve rokov, v katerih je treba izvesti
volitve oziroma referendum (33. člen ZRLI), v zakonih niso
predvidene. Navedeni roki zavezuje organe (državne orga-
ne, organe občin, volilne organe), da opravijo volilna oziro-
ma referendumska opravila, ki naj bi v končni fazi omogočila
volivcem izvrševanje njihove volilne pravice, to je neposred-
no odločanje – pri volitvah izvolitev svojih predstavnikov –
poslancev, pri referendumu pa neposredno odločanje o
določenem pravnem aktu ali o določenem vprašanju.1 Na-
men teh rokov je, da se poleg tehničnih priprav (sestava
volilnega imenika, imenovanje volilnih organov) zagotovi do-
ločen čas, da se volivci seznanijo s pravnim aktom oziroma
z vprašanjem, ki naj bi bilo predmet referendumskega odlo-
čanja (pri volitvah o kandidatih). Le če bodo volivci dobro in
dovolj seznanjeni s predmetom odločanja, lahko tudi glasu-
jejo o predlaganih odločitvah. Predlagatelji referenduma mo-
rajo imeti določen čas za informiranje volivcev in propagira-

1 ZRLI v 43. členu določa, da se glede glasovanja in ugotavljanja izida
glasovanja na referendumu smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v
Državni zbor, kolikor sam ne določa drugače.
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nje (javna propaganda). Vsa ta opravila, ki jih zakon imenuje
referendumska opravila, morajo biti opravljena v določenem
času. Tako kot pri volitvah se tudi pri referendumu ne sme
zavlačevati, temveč mora po določenem času, predvide-
nem za referendumska opravila, slediti glasovanje, to je
faza, v kateri se volivci odločajo o predmetu referenduma.
Zato so tudi roki, v katerih je treba izvesti referendum, po-
membni. Če zaradi kršitve teh rokov volilci niso mogli biti
ustrezno informirani o vprašanju oziroma pravnem aktu, ki je
predmet referendumskega odločanja, je prišlo do kršitve
njihove ustavne pravice iz 44. člena ustave (odločba št.
U-I- 47/94 z dne 19. 1. 1995, Uradni list RS, št. 13/95 in
OdlUS IV, 4).

9. Ustavno sodišče je glede namena in posledic krši-
tve rokov, v katerih je treba izvesti volitve, že sprejelo dolo-
čena stališča v odločbi št. U-I-279/96 z dne 10. 9. 1996
(Uradni list RS, št. 51/96 in OdlUS V, 126). Eno od spreje-
tih stališč je, da od objave akta o razpisu referenduma do
dneva, ki je določen kot dan razpisa, ne sme preteči več kot
15 dni, razen če obstajajo utemeljeni razlogi tehnične oziro-
ma instrumentalne narave.2 V primeru, ko dan razpisa refe-
renduma sploh ni določen, je torej mogoče šteti za dan
razpisa dan objave akta o razpisu referenduma v uradnem
glasilu. ZRLI določa rok 30 dni kot najkrajši možni rok, ki
mora preteči med objavo oziroma dnevom razpisa in dne-
vom glasovanja.

10. Ustavno sodišče je sklep o razpisu referenduma
presojalo v skladu z navedenim stališčem. Sklep o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Pristava pri
Mestinju sploh ni določal dneva razpisa referenduma. Krši-
tev prvega odstavka 30. člena ZRLI bi bilo mogoče popraviti
le tako, če bi od objave navedenega sklepa v Uradnem listu
RS do dneva glasovanja še ostalo toliko časa, da bi bil
predlagatelju referenduma in občanom dan razumen rok, v
katerem bi lahko opravili seznanitev volivcev s predmetom
referendumskega odločanja, tako da bi imeli volivci dovolj
časa za seznanitev o predmetu odločanja in tudi za sprejem
odločitve o tem, kako bodo glasovali na referendumu. Sklep
o razpisu je bil objavljen v Uradnem listu Republike Sloveni-
je le 23 dni pred dnevom glasovanja. Iz odgovora krajevne
skupnosti je razvidno, da je Svet KS Pristava pri Mestinju že
pred objavo izpodbijanega sklepa v uradnem glasilu na seji
dne 20. 10. 1997 sprejel določene odločitve glede izved-
be referenduma. Iz prilog k odgovoru na pobudo je nadalje
razvidno, da so krajani dobili dopis KS Pristava pri Mestinju,
v katerem je bila navedena vsebina akta, o katerem naj bi
glasovali na referendumu, vendar ta dopis nosi datum
17. 11. 1997, kar pomeni, da so ga volilci prejeli najprej
pet dni pred dnevom glasovanja. Krajevna skupnost v odgo-
voru sicer navaja, da je bil sklep o razpisu objavljen v Novem
tedniku, vendar je iz priloženih fotokopij razvidno, da gre v
prvem članku “V Pristavi so pred odločitvijo“ za javno propa-
gando za samoprispevek, v drugem članku pa za poročilo o
razpisanih krajevnih samoprispevkih “na Celjskem“, v kate-
rem je omenjen tudi razpisani krajevni samoprispevek v KS
Pristava. Vendar so tudi te objave, kolikor bi jih bilo sploh
mogoče šteti za objave v javnih glasilih v smislu prvega
odstavka 34. člena ZRLI, bile opravljene le tri dni pred
dnevom glasovanja (Novi tednik, št. 46 – 20. 11. 1997).

11. Iz navedenega sledi, da so bile v postopku razpisa
izpodbijanega referenduma kršene kar vse določbe ZRLI, ki

določajo roke za izvedbo referenduma (določbe prvega od-
stavka 30. člena, 33. člena in prvega odstavka 34. člena
ZRLI). Opisane kršitve so takšne narave, da so bistveno
vplivale na izvrševanje pravice iz 44. člena ustave, ki daje
vsakemu državljanu pravico, da v skladu z zakonom nepo-
sredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravlja-
nju javnih zadev. Zato je ustavno sodišče razveljavilo odloči-
tev, ki je bila sprejeta na referendumu. Razveljavitev
izpodbijanega sklepa ima pravne učinke, določene v tretjem
odstavku 45. člena ZUstS. Ustavno sodišče se ni odločilo
za odpravo izpodbijanih določb, ker ni ugotovilo nastanka
škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Upoštevalo
je, da so bila ali da bodo zbrana sredstva samoprispevka
porabljena za investicije, ki so v korist vsem krajanom.

12. Glede na to, da je bilo treba uvedbo samoprispev-
ka razveljaviti že zaradi kršitev postopka izvedbe referendu-
ma, ustavno sodišče ni presojalo utemeljenosti pobudniko-
vih navedb, da je Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju že
prenehala pravna subjektiviteta in zato sploh ni bila upravi-
čena za razpis referenduma. Zaradi številnih sprememb in
dopolnitev ZLS, ki so se nanašale tudi na pravni položaj
ožjih delov občin, ustavno sodišče le poudarja, da je bil kot
zadnji rok, do katerega so lahko še delovale krajevne skup-
nosti, določen dan 31. 12. 1998 (prvi in drugi odstavek
18. člena novele ZLS iz leta 1998). Ustavno sodišče tudi ni
presojalo izpodbijanega akta z vidika pobudnikovih navedb,
da niso imeli možnosti sodelovanja na referendumu delavci
na začasnem delu v tujini in zavezanci iz tretjega odstavka 9.
člena ZSam, ker pobudnika iz navedenega razloga nimata
pravnega interesa za izpodbijanje.

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločitev na podla-

gi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modri-
jan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-309/97
Ljubljana dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4705. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za
območje Krajevne skupnosti Beltinci

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Martina Glavača iz Beltin-
cev, na seji dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje Krajevne skupnosti Beltinci (Uradni list RS, št.
83/97) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik v pobudi in njeni dopolnitvi navaja, da je

Svet krajevne skupnosti Beltinci sprejel izpodbijani sklep v

2 V navedeni odločbi so primeroma navedeni razlogi instrumentalne oziro-
ma tehnične narave: “npr. v potrebi po določitvi dneva glasovanja v skladu s
prvim odstavkom 32. člena ZRLI (na nedeljo ali drug dela prost dan) oziroma v
potrebi po določitvi glasovanja na dan, ki omogoča racionalno in ekonomično
izvedbo referenduma (npr. istočasno z volitvami ali izven obdobja daljših prazni-
kov, počitnic ipd.).“
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nasprotju z določbami ustave, zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 – p.b. in 48/86 – v nadaljeva-
nju: ZSam) in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in
43/96 – odl. US – v nadaljevanju: ZRLI). Meni, da je
samoprispevek ostanek socializma in komunizma in da v
demokratični državi ni dovoljen nikakršen samoprispevek.
Navaja, da je Svet krajevne skupnosti Beltinci sprejel sklep
o uvedbi krajevnega samoprispevka dne 15. 11. 1997 –
pred izvedbo referenduma, ki se je izvedel 14. 12. 1997.
Pobudnik tudi obširno razlaga svoje nestrinjanje z veljav-
no ureditvijo, ki daje možnost glasovanja na referendumu
tudi tistim, ki potem niso zavezanci za plačevanja samo-
prispevka.

2. Krajevna skupnost Beltinci v pojasnilih na pobudo
navaja, da je Svet krajevne skupnosti Beltinci sprejel sklep o
razpisu referenduma na seji dne 13. 10. 1997 in pri tem
upošteval določbe obeh zakonov – ZSam in ZRLI. Glede na
navedbo v pobudi, da plačuje samoprispevek le 200 zave-
zancev, krajevna skupnost pojasnjuje, da je po njenih ugo-
tovitvah od 1750 volilcev 1230 zavezancev za plačevanje
samoprispevka.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

4. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti
ZSam izločilo in zaradi skupnega obravnavanja in odločanja
združilo z zadevo št. U-I-365/96. Zato je v obravnavani
zadevi le preizkusilo, ali so pobudnikove navedbe o nesklad-
nosti izpodbijanega sklepa z določbami ZSam in določbami
ZRLI utemeljene.

5. ZSam ne zahteva, da odločitev o razpisu referendu-
ma sprejme zbor občanov, tako kot to navaja pobudnik (prvi
odstavek 3. člena ZSam). Tudi v zakonu o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97 in 74/98 – v nadaljevanju: ZLS), ki določa, da je za
razpis referenduma pristojen občinski svet, kolikor te svoje
pristojnosti ni prenesel na ožje dele občine, ni predvideno,
da bi moral biti sklep o razpisu referenduma sprejet na
zboru občanov. Pobudnikovih navedb, da pred odločitvijo
Sveta KS Beltinci ni bil izveden zbor občanov in da tako niso
bile upoštevane določbe statuta Krajevne skupnosti Beltin-
ci, ustavno sodišče ni moglo upoštevati. Ustavno sodišče ni
pristojno za odločanje o medsebojni skladnosti predpisov
lokalnih skupnosti, ampak le o skladnosti predpisov lokalnih
skupnosti z ustavo in zakoni.

6. ZRLI v 30. in 31. členu določa, da mora akt o
razpisu referenduma vsebovati dan razpisa referenduma in
da od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna
za izvedbo referenduma. Roki za izvedbo referenduma so
določeni v 33. členu ZRLI in so vezani na dan razpisa
referenduma. Od dneva razpisa referenduma do izvedbe
referenduma ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več
kot petinštirideset dni. Svet KS Beltinci je sklep o razpisu
referenduma sprejel na seji dne 13. 10. 1997. V 1. členu
je določen le dan referenduma, to je dan glasovanja, in
sicer nedelja 14. 12. 1997. V navedenem sklepu torej ni
določen dan, ki naj bi se štel za dan razpisa referenduma in
od katerega začne teči tridesetdnevni rok iz 33. člena ZRLI.

7. Referendum je oblika neposrednega odločanja vo-
livcev o določenem pravnem aktu (ustavi, zakonu, odloku)

ali o določenem vprašanju, o katerem bi bili sicer pristojni
odločati predstavniški organi. Pravna ureditev referendu-
ma je v marsičem podobna pravni ureditvi volitev. Tako kot
v volilni zakonodaji so tudi v ZRLI (kot tudi v ZLS v določ-
bah, ki urejajo lokalni referendum) določeni številni roki, v
katerih se morajo izvajati oziroma opraviti referendumska
opravila. Ker je namen predvidenih rokov različen, so raz-
lične tudi posledice, ki nastopijo, če pride do njihovega
nespoštovanja. Tako je treba vložiti predlog za razpis refe-
renduma oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma v
15 dneh po sprejemu splošnega akta. Če navedeno ni
storjeno v tem roku, župan ne zadrži objave splošnega
akta oziroma se akt objavi.

8. Posledice kršitve rokov, v katerih je treba izvesti
volitve oziroma referendum (33. člen ZRLI), v zakonih niso
predvidene. Navedeni roki zavezujejo organe (državne orga-
ne, organe občin, volilne organe), da opravijo volilna oziro-
ma referendumska opravila, ki naj bi v končni fazi omogočila
volivcem izvrševanje njihove volilne pravice, to je neposred-
no odločanje – pri volitvah izvolitev svojih predstavnikov, pri
referendumu pa neposredno odločanje o določenem prav-
nem aktu ali o določenem vprašanju.1 Namen teh rokov je,
da se poleg tehničnih priprav (sestava volilnega imenika,
imenovanje volilnih organov) zagotovi določen čas, da se
volivci seznanijo s pravnim aktom oziroma z vprašanjem, ki
naj bi bilo predmet referendumskega odločanja (pri volitvah
o kandidatih). Le če so volivci dobro in dovolj seznanjeni s
predmetom odločanja, lahko tudi glasujejo o predlaganih
odločitvah. Predlagatelji referenduma morajo imeti določen
čas za informiranje volivcev in propagiranje (javna propa-
ganda). Vsa ta opravila, ki jih zakon imenuje referendumska
opravila, morajo biti opravljena v določenem času. Tako kot
pri volitvah se tudi pri referendumu ne sme zavlačevati,
temveč mora po določenem času, predvidenem za referen-
dumska opravila, slediti glasovanje, to je faza, v kateri se
volivci odločajo o predmetu referenduma. Zato so tudi roki,
v katerih je treba izvesti referendum, pomembni. Če zaradi
kršitve teh rokov volilci niso mogli biti ustrezno informirani o
vprašanju oziroma pravnem aktu, ki je predmet referendum-
skega odločanja, je prišlo do kršitve njihove ustavne pravice
iz 44. člena ustave (odločba št. U-I-47/94 z dne 19. 1.
1995, Uradni list RS, št.13/95 in OdlUS IV, 4).

9. Ustavno sodišče je glede namena in posledic krši-
tve rokov, v katerih je treba izvesti volitve, že sprejelo dolo-
čena stališča v odločbi št. U-I-279/96 z dne 10. 9. 1996
(Uradni list RS, št. 51/96 in OdlUS V, 126). Eno od spreje-
tih stališč je, da od objave akta o razpisu referenduma do
dneva, ki je določen kot dan razpisa, ne sme preteči več kot
15 dni, razen če obstajajo utemeljeni razlogi tehnične oziro-
ma instrumentalne narave.2 V primeru, ko dan razpisa refe-
renduma sploh ni določen, je torej mogoče šteti za dan
razpisa dan objave akta o razpisu referenduma v uradnem
glasilu. ZRLI določa rok 30 dni kot najkrajši možni rok, ki
mora preteči med objavo oziroma dnevom razpisa in dne-
vom glasovanja.

10. Ustavno sodišče je izpodbijani sklep presojalo v
skladu z navedenim stališčem. Kot je že navedeno, sklep o
razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka

1 ZRLI v 43. členu določa, da se glede glasovanja in ugotavljanja izida
glasovanja na referendumu smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v
Državni zbor, kolikor sam ne določa drugače.

2 V navedeni odločbi so primeroma navedeni razlogi instrumentalne oziro-
ma tehnične narave: “npr. v potrebi po določitvi dneva glasovanja v skladu s
prvim odstavkom 32. člena ZRLI (na nedeljo ali drug dela prost dan) oziroma v
potrebi po določitvi glasovanja na dan, ki omogoča racionalno in ekonomično
izvedbo referenduma (npr. istočasno z volitvami ali izven obdobja daljših prazni-
kov, počitnic ipd.).“
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za KS Beltinci sploh ni določal dneva razpisa referenduma.
Kršitev prvega odstavka 30. člena ZRLI bi bilo mogoče
popraviti le tako, če bi od objave navedenega sklepa v
Uradnem listu RS do dneva glasovanja ostalo še toliko ča-
sa, da bi bil predlagatelju referenduma in občanom dan
razumen rok, v katerem bi lahko opravili seznanitev volivcev
s predmetom referendumskega odločanja, tako da bi imeli
volivci dovolj časa za seznanitev o predmetu odločanja in
tudi za sprejem odločitve o tem, kako bodo glasovali na
referendumu. Sklep o razpisu je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije dne 28. 11. 1997, to je po prete-
ku meseca in pol (46 dni) po njegovem sprejemu na seji
Sveta KS Beltinci. Referendum je bil razpisan za 14. 12.
1997, kar je 17 dni po objavi sklepa o razpisu v uradnem
glasilu.

11. Iz navedenega sledi, da so bile v postopku razpisa
referenduma za uvedbo samoprispevka kršene določbe
ZRLI, ki določajo roke za izvedbo referenduma (določbe
prvega odstavka 30. člena in 33. člena). Ker od dneva
objave sklepa o razpisu do dneva referenduma ni niti prete-
kel tridesetdnevni rok, ki je določen v 33. členu kot najkrajši
rok, v katerem se naj bi občani seznanili s predmetom
referenduma, ustavno sodišče zaključuje, da so opisane
kršitve takšne narave, ki so bistveno vplivale na izvrševanje
pravice iz 44. člena ustave, ki daje vsakemu državljanu
pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Zato je
ustavno sodišče razveljavilo odločitev, ki je bila sprejeta na
referendumu. Razveljavitev izpodbijanega sklepa ima prav-
ne učinke, določene v tretjem odstavku 45. člena ZUstS.
Ustavno sodišče se ni odločilo za odpravo izpodbijanih do-
ločb, ker ni ugotovilo nastanka škodljivih posledic, ki bi jih
bilo treba odpraviti. Upoštevalo je, da so bila ali da bodo
zbrana sredstva samoprispevka porabljena za investicije, ki
so v korist vsem krajanom.

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločitev na podla-

gi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka
Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-313/97
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4706. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za
območje Krajevne skupnosti Godič

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo Uroša Šušteriča iz Ljubljane, na seji
dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

Točka 7 4. člena sklepa o uvedbi krajevnega samo-
prispevka v denarju za območje KS Godič (Uradni list RS,
št. 71/96) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik predlaga naj ustavno sodišče oceni ustav-

nost in zakonitost sklepa o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje KS Godič, na podlagi katerega so “vikenda-
ši“ v vasi Brezje nad Kamnikom, ki spada v Krajevno
skupnost Godič, zavezani k plačevanju samoprispevka. Na-
vaja, da ima stalno prebivališče v Ljubljani in da plačuje
davek na vikend in vse druge dajatve v zvezi z njim Občini
Kamnik.

2. Krajevna skupnost Godič v odgovoru na pobudo
navaja, da zavezanci za plačilo samoprispevka, ki nimajo
stalnega prebivališča na območju KS Godič, niso sodelovali
v pripravljenem postopku za razpis refrenduma in da tudi
niso glasovali na referendumu. Meni, da so ravnali v skladu
s 35. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in
43/96 – odl. US; v nadaljevanju: ZRLI) in 47.b členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 – v nadalje-
vanju: ZLS), ki dajata pravico glasovanja na referendumu le
občanom, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o sa-
moprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 p.b. – v nadaljeva-
nju: ZSam) je zavezanec za samoprispevek lahko le tisti
občan, ki ima na območju, na katerem je uveden samopris-
pevek, stalno prebivališče. Izjema od pravila, da je zaveza-
nec za samoprispevek lahko le občan s stalnim prebiva-
liščem na referendumskem območju (to je na območju, na
katerem lahko uveljavlja svojo pravico glasovanja), je dolo-
čena v tretjem in četrtem odstavku 9. člena ZSam. Na njuni
podlagi se lahko zavežejo za samoprispevek tudi občani, ki
nimajo stalnega prebivališča na referendumskem območju,
če je samoprispevek namenjen za zgraditev objektov ali
izvajanje del, s katerimi naj bi se izboljšali pogoji za uporabo
nepremičnin občanov na določenem območju. Ti občani
imajo pravico sodelovanja v pripravljalnem postopku in pra-
vico “osebnega izjavljanja z referendumom ali podpisova-
njem“.1 Tudi 47.b člen ZLS dopušča tako izjemo, ko v
prvem odstavku določa, da imajo pravico glasovati na refe-
rendumu vsi občani, ki imajo pravico volilti člane občinske-
ga sveta, če zakon ne določa drugače. Drugače je določe-
no v četrtem odstavku 9. člena ZSam. Na podlagi 7. točke
7. člena ZSam bi vsak sklep o razpisu moral vsebovati
“način sodelovanja v pripravljalnem postopku za razpis refe-
renduma in način osebnega izjavljanja delavcev na zača-
snem delu v tujini ter zavezancev iz tretjega odstavka
9. člena tega zakona“. Sklep o razpisu referenduma obrav-
navanega samoprispevka (Uradni list RS, št. 59/96) take
določbe nima.

5. Ena od temeljnih značilnosti referenduma je, da
volilci z glasovanjem sami odločajo o vprašanjih, ki jih
neposredno prizadevajo. Če oseba, na katero se nanaša
odločitev, sprejeta na referendumu, ni imela možnosti, da

1 Ker podpisovanja kot oblike neposrednega odločanja ZRLI ne pozna
več, pride v poštev osebno izjavljanje na referendumu.
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se izjavi in glasuje, je podana kršitev pravice glasovanja.
Pravica glasovanja na referendumu uživa varstvo na podla-
gi 44. člena ustave, ki daje vsakemu državljanu pravico,
da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih pred-
stavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. KS Godič v
obravnavani zadevi tem osebam ni omogočila, da bi glaso-
vali na referendumu. Zato je izpodbijani sklep v delu, v
katerem zavezuje k plačevanju samoprispevka tudi osebe,
ki niso imele možnosti glasovanja na referendumu, v nas-
protju z ustavo, in ga je ustavno sodišče v tem delu razve-
ljavilo. Razveljavitev ima pravne učinke, določene v tretjem
odstavku 45. člena ZUstS. Ustavno sodišče se ni odločilo
za odpravo izpodbijanih določb, ker ni ugotovilo nastanka
škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Upoštevalo
je, da se zbrana sredstva samoprispevka uporabljajo tudi v
korist oseb, ki imajo na referendumskem območju nepre-
mičnine (3. člen izpodbijanega sklepa).

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modri-
jan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-13/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4707. Odločba o ugotovitvi, da sklepa o uvedbi
samoprispevka za območje Dolgovaških goric in
za območje Lendavskih Goric v Krajevni
skupnosti Gorice pri Lendavi nista v neskladju z
ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Štefana Kulčarja iz Lenda-
ve in drugih, na seji dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

1. Šesta alinea 3. člena sklepa o uvedbi samoprispev-
ka za območje Dolgovaških goric v Krajevni skupnosti Gori-
ce pri Lendavi (Uradni list RS, št. 70/96) ni v neskladju z
ustavo in zakonom.

2. Šesta alinea 3. člena sklepa o uvedbi samoprispev-
ka za območje Lendavskih Goric v Krajevni skupnosti Gori-
ce pri Lendavi (Uradni list RS, št. 70/96) ni v neskladju z
ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Štefan Kulčar, Jože Gjuran in Anton Slavinec ter

497 sopodpisnikov navajajo, da so na podlagi izpodbijanih
sklepov kot lastniki vinogradov in vinskih kleti, ki nimajo
stalnega prebivališča na območju Dolgovaških in Lendav-
skih goric, zavezani plačevati samoprispevek, čeprav niso
bili seznanjeni s pripravami na uvedbo krajevnega samopris-
pevka in niso bili vabljeni na glasovanje. Ker so na referen-
dumu odločali le krajani (30%), menijo, da ne morejo biti

zavezani za plačilo samoprispevka tudi lastniki nepremičnin,
ki na referendumu niso odločali. S samoprispevkom naj bi
se financirale “stvari, katere kot lastniki vinogradov in vin-
skih kleti ne rabijo in jim niso potrebne.“ Pobudi prilagajo
potrdilo Upravne enote Lendava, da je bil na zahtevo KS
Gorice pri Lendavi izdelan in potrjen volilni imenik za naselje
Lendavske gorice in Dolgovaške gorice za referendum dne
10. 11. 1996 samo za volilne upravičence s stalnim prebi-
vališčem v teh naseljih. Poudarjajo, da sta izpodbijana skle-
pa sprejeta po nezakonitem postopku, in predlagajo, naj ju
ustavno sodišče razveljavi oziroma odpravi.

2. KS Gorice pri Lendavi v odgovoru na pobudo nava-
ja, da obsega 400 ha zemljišč, od katerih je prek 300 ha
vinogradov, ki so v lasti oseb, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na njenem območju (t. im. zunanji lastniki). Ker je
prihajalo do velikih problemov pri vzdrževanju infrastrukture,
je svet krajevne skupnosti sprejel sklep, da se razpiše refe-
rendum o samoprispevku. Pred tem pa so bili opravljeni
zbori občanov in razgovori z zunanjimi lastniki. Zunanji last-
niki naj bi bili obveščeni o poteku postopka za uvedbo
samoprispevka na srečanjih, ki se opravijo večkrat na leto,
in na katerih se dogovorijo o akcijah v zvezi z vzdrževalnimi
deli na cestiščih. Na referendum so bili občani krajevne
skupnosti in zunanji lastniki vabljeni na krajevno običajen
način, to je z objavo razpisa v lokalnem tedniku “Vestnik“, v
Uradnem listu Republike Slovenije, ter z vabili, izobešenimi
po kleteh in oglasnih deskah. Da bi zunanji lastniki lahko
glasovali na referendumu, so naredili evidenco vinogradni-
kov po zemljiškoknjižnem stanju, ki so jo predložili v potrdi-
tev Upravni enoti Lendava. Ta evidenca ni potrdila, ampak je
v odgovoru navedla, da potrditev ni potrebna, če pa bo, jo
bodo izvedli naknadno. Takoj po razpisu referenduma pa
Upravna enota Lendava ni potrdila seznama vinogradnikov,
ki naj bi nadomeščal volilne imenike.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o glavni stvari.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o sa-
moprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85-p.b. in 48/86 – v
nadaljevanju: ZSam) je zavezanec za samoprispevek ob-
čan, ki ima na območju, na katerem je uveden samoprispe-
vek, stalno prebivališče. Tretji odstavek 9. člena ZSam pa
določa izjemo, ko se lahko zavežejo za samoprispevek tudi
osebe, ki imajo na tem območju le nepremičnine, stalno
prebivališče pa kje drugje. Pogoj, da se lahko zavežejo za
samoprispevek tudi navedene osebe je, da se “uvaja samo-
prispevek za zgraditev objektov oziroma za izvajanje del, s
katerimi naj bi se izboljšali tudi pogoji za uporabo nepremič-
nin občanov na določenem območju“. Četrti odstavek
9. člena daje navedenim osebam pravico sodelovati v pri-
pravljalnem postopku za razpis referenduma in pravico oseb-
nega izjavljanja z referendumom. To pomeni izjemo od pra-
vila, da imajo pravico glasovanja le tiste osebe, ki imajo na
ozemlju, na katerem se uvaja samoprispevek, stalno prebi-
vališče. Novela zakona o lokalni samoupravi iz leta 1998
(Uradni list RS, št. 74/98 – novela ZLS), ki je podrobneje
uredila referendum na lokalni ravni, je v prvem odstavku
47.b člena določila, da imajo pravico glasovati na referen-
dumu vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega
sveta, če zakon ne določa drugače. Drugače je določeno v
četrtem odstavku 9. člena ZSam.

5. Svet KS Gorice pri Lendavi je sprejel sklep o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje naselja Lendavske Gorice v KS Gorice pri Lendavi
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(Uradni list RS, št. 56/96) in sklep o razpisu referenduma
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja
Dolgovaške Gorice v KS Gorice pri Lendavi (Uradni list RS,
št. 56/96) na seji dne 30. 8. 1996. V obeh sklepih je
določeno, da bo referendum dne 10. 11. 1996 (2. člen) in
da imajo pravico glasovanja na referendumu tudi vsi lastniki
vinskih kleti in vinogradov, ki nimajo stalnega prebivališča v
KS Gorice pri Lendavi (6. člen). Na podlagi navedenih skle-
pov o razpisu, naj bi navedeni lastniki vinogradov in vinskih
kleti plačevali 150 DEM na leto, in to v dveh obrokih. Iz
poročila volilne komisije naselja Lendavske Gorice o izidu
glasovanja na referendumu dne 10. 11. 1996 (Uradni list
RS, št. 71/96) je razvidno, da je volilna komisija štela, da je
v volilni imenik vpisanih 467 volilnih upravičencev s stalnim
prebivališčem v Lendavskih Goricah in 876 lastnikov vino-
gradov in vinskih kleti. Nadalje je razvidno, da je na referen-
dumu glasovalo 330 volilcev, da je za samoprispevek glaso-
valo 200 volilcev ali 60,6% volilcev, ki so glasovali. Iz
poročila volilne komisije naselja Dolgovaške Gorice (Uradni
list RS, št. 70/96) je prav tako razvidno, da je bilo v volilni
imenik vpisanih 262 krajanov in 538 lastnikov vinogradov in
vinskih kleti, da je na referendumu glasovalo 166 volivcev in
da je za uvedbo samoprispevka glasovalo 126 volivcev ali
75,9% volivcev, ki so glasovali.

6. Iz gradiva, ki ga je na zahtevo ustavnega sodišča
poslala KS Gorice pri Lendavi, je razvidno, da je bil za
potrebe glasovanja na referendumu dejansko sestavljen sez-
nam lastnikov vinogradov (brez prebivalcev), ki naj bi bil
podlaga za sestavo imenika volivcev na referendumu, razpi-
sanem za dne 10. 11. 1996. Kot navaja v odgovoru naprot-
ni udeleženec, so k seznamu priložili tudi katastrske posest-
ne liste, po katerih naj bi se ugotovili rojstni datumi oseb na
seznamu vinogradnikov. Upravna enota Lendava bi glede
na določbo četrtega odstavka 9. člena ZSam morala sesta-
viti in potrditi volilni imenik, ki bi vseboval tudi lastnike vino-
gradov in vinskih kleti. Kljub temu, da do potrditve volilnega
imenika s strani Upravne enote Lendava ni prišlo, je KS
Gorice pri Lendavi storila vse potrebno, da so bili zunanji
lastniki seznanjeni z uvedbo samoprispevka, za kakšen na-
men bodo porabljena sredstva, zbrana s samoprispevkom,
in kakšno višino samoprispevka naj bi plačevali. V sklepih o
razpisu referenduma, ki sta bila objavljena v Uradnem listu
Republike Slovenije dne 11. 10. 1996 – torej en mesec
pred dnevom referenduma – je bilo posebej določeno, da
imajo pravico glasovanja na referendumu tudi vsi lastniki
vinogradov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v
KS Gorice pri Lendavi. Iz poročil volilne komisije je tudi
razvidno, da so volilne komisije štele za volivce, ki imajo
pravico glasovati, tudi te osebe.

7. Na podlagi navedenega ustavno sodišče ugotavlja,
da so pobudniki – lastniki vinogradov in vinskih kleti – imeli
možnost tako sodelovanja v pripravljalnem postopku kot
glasovanja na referendumu. Če lastniki te možnosti niso
izkoristili, to ne more pomeniti, da je izglasovani sklep o
uvedbi samoprispevka nezakonit. Kršena jim tudi ni bila
pravica glasovanja iz 44. člena ustave, ki daje vsakemu
državljanu pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali
po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih
zadev. Volilni komisiji sta glede na določbo 23. člena zako-
na o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US – v
nadaljevanju: ZRLI), ki je določala za sprejem odločitve na
referendumu relativno večino, in je veljala tudi za odločitev o
uvedbi samoprispevka, povsem pravilno ugotovili, da je bil
predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za obe naselji
izglasovan. Zato sta izpodbijana sklepa v delu, v katerem
določata, da so zavezani za plačilo samoprispevka tudi last-

niki vinogradov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča v KS Gorice pri Lendavi, v skladu z ZSam in ZRLI.

8. Tretji odstavek 9. člena ZSam določa, da se lahko
zavežejo za samoprispevek osebe, ki imajo na referendum-
skem območju nepremičnine, nimajo pa stalnega prebiva-
lišča, le pod pogojem, da se “uvaja samoprispevek za zgra-
ditev objektov oziroma za izvajanje del, s katerimi naj bi se
izboljšali tudi pogoji za uporabo nepremičnin občanov na
določenem območju“. Iz izpodbijanih sklepov in odgovora
nasprotnega udeleženca izhaja, da so sredstva, zbrana s
samoprispevkom, namenjena predvsem za vzdrževanje in
izgradnjo cestišč in hudournikov (4. člen), kar nedvomno
izboljšuje pogoje za uporabo vinogradov in vinskih kleti, ki
so v lasti oseb, ki nimajo stalnega prebivališča v tej krajevni
skupnosti. Pobudniki navedbe, da s samoprispevkom sofi-
nancirajo nekaj, česar ne potrebujejo, niso utemeljili. Ustav-
no sodišče na podlagi zbranega gradiva ugotavlja, da je
izpolnjen tudi pogoj iz tretjega odstavka 9. člena ZSam in za
to tudi ta zatrjevana neskladnost ni podana.

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

prvega odstavka 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka
Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-129/97
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4708. Odločba o razveljavitvi šeste alinea 4. člena
sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Mirna

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Branka Mežana, Cirila
Bukovca in Leopolda Klančarja iz Trebnjega ter Alojza
Grmovška iz Medvod, na seji dne 4. novembra 1999

o d l o č i l o:

Šesta alinea 4. člena sklepa o uvedbi krajevnega sa-
moprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mir-
na (Uradni list RS, št. 75/96) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki navajajo, da so zavezani k plačevanju

samoprispevka na podlagi šeste alinee 4. člena izpodbija-
nega sklepa, ki določa, da morajo lastniki počitniških hišic,
vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v
KS Mirna, plačevati 200 DEM letno, čeprav pri uvedbi sa-
moprispevka niso mogli sodelovati. Sklep o razpisu referen-
duma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS
Mirna (Uradni list RS, št. 62/96) jim ni omogočal glasovanja
na referendumu, saj je v 11. členu določal, da lahko glasu-
jejo le osebe, ki imajo stalno prebivališče na referendum-
skem območju. Za uvedbo samoprispevka naj bi izvedeli
šele iz obvestila KS Mirna z dne 25. 2. 1997, da so dolžni



Stran 14788 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

plačati samoprispevek. Menijo, da jih izpodbijani sklep ne
more zavezovati k plačilu samoprispevka, ker o njem niso
imeli možnosti odločati.

2. KS Mirna v odgovoru na pobudo navaja, da je bil
osnutek programa krajevnega samoprispevka objavljen v
informatorju sveta KS Mirna “Krajan št. 3“ v mesecu oktobru
1996. Ta informator se pošilja tudi vsem, ki ne živijo v KS
Mirna, imajo pa na njenem območju svoje objekte. Nasprot-
ni udeleženec poudarja, da je bila akcija obveščanja zelo
široka, da so bili plakati razobešeni na javnih plakatnih me-
stih in da so objavljali razpis referenduma o samoprispevku
na lokalnih radijskih postajah.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o glavni stvari.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o sa-
moprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p.b. in 48/86 –
v nadaljevanju: ZSam) je zavezanec za samoprispevek ob-
čan, ki ima na območju, na katerem je uveden samoprispe-
vek, stalno prebivališče. Izjema od pravila, da je zavezanec
za samoprispevek lahko le občan s stalnim prebivališčem
na referendumskem območju (to je na območju, na katerem
lahko uveljavlja svojo pravico glasovanja), je določena v
tretjem in četrtem odstavku 9. člena ZSam. Na njuni podlagi
se lahko zavežejo za samoprispevek tudi osebe, ki nimajo
stalnega prebivališča na referendumskem območju, če se
“uvaja samoprispevek za zgraditev objektov oziroma za izva-
janje del, s katerimi naj bi se izboljšali tudi pogoji za upora-
bo nepremičnin občanov na določenem območju“. Četrti
odstavek 9. člena daje navedenim osebam pravico sodelo-
vati v pripravljalnem postopku za razpis referenduma in pra-
vico osebnega izjavljanja z referendumom. To pomeni izje-
mo od pravila, da imajo pravico glasovanja le tiste osebe, ki
imajo na ozemlju, na katerem se uvaja samoprispevek, stal-
no prebivališče. Novela zakona o lokalni samoupravi iz leta
1998 (Uradni list RS, št. 74/98 – Novela ZLS), ki je po-
drobneje uredila referendum na lokalni ravni, je v prvem
odstavku 47.b člena določila, da imajo pravico glasovati na
referendumu vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občin-
skega sveta, če zakon ne določa drugače. Drugače je dolo-
čeno v četrtem odstavku 9. člena ZSam. Glede na navede-
no pravico sodelovanja in glasovanja na referendumu mora
vsak sklep o razpisu vsebovati “način sodelovanja v priprav-
ljalnem postopku za razpis referenduma in način osebnega
izjavljanja delavcev na začasnem delu v tujini ter zavezancev
iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona (7. točka 7. člena
ZSam).

5. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Mirna določbe o načinu
sodelovanja lastnikov počitniških hišic, vikendov in vinskih
kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v KS MIrna, nima. V
šesti alinei 8. člena sklepa o razpisu je bilo predvideno, da
plačujejo samoprispevek tudi navedeni lastniki, v 11. členu
pa, da imajo pravico glasovanja le občani, ki imajo stalno
prebivališče v KS Mirna.

6. Ena od temeljnih značilnosti referenduma je, da
volilci z glasovanjem sami odločajo o vprašanjih, ki jih nepo-
sredno prizadevajo. Če oseba, na katero se nanaša odloči-
tev na referendumu, ni imela možnosti, da se izjavi in glasu-
je, je podana kršitev pravice glasovanja. Pravica glasovanja
na referendumu uživa varstvo na podlagi 44. člena ustave,
ki daje vsakemu državljanu pravico, da v skladu z zakonom
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri uprav-
ljanju javnih zadev. V obravnavani zadevi KS Mirna tem ose-

bam ni omogočila, da bi glasovali na referendumu. Zato je
izpodbijani sklep v delu, v katerem zavezuje k plačevanju
samoprispevka tudi osebe, ki niso imele možnosti glasova-
nja na referendumu, v nasprotju z ustavo, in ga je ustavno
sodišče v tem delu razveljavilo. Razveljavitev izpodbijanega
sklepa ima pravne učinke, določene v tretjem odstavku
45. člena ZUstS. Ustavno sodišče se ni odločilo za odpravo
izpodbijane določbe, ker ni ugotovilo nastanka škodljivih
posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Upoštevalo je, da se
zbrana sredstva samoprispevka uporabljajo tudi v korist
oseb, ki imajo na referendumskem območju nepremičnine
(3. člen izpodbijanega sklepa).

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka
Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-249/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4709. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v
Krajevni skupnosti Globoko ni v neskladju z
ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo Andreja Kržana iz Brežic, na seji dne
11. novembra 1999

o d l o č i l o:

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem
vrhu v Krajevni skupnosti Globoko (Uradni list RS, št. 26/98)
ni v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je Krajevna skupnost Globoko

uvedla samoprispevek za modernizacijo ceste na Malem
vrhu, kjer imata z ženo travnik (400 m2) in lesen hram. Na
podlagi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na Ma-
lem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko (v nadaljevanju: sklep
o uvedbi samoprispevka) je zavezan plačevati 4.500 SIT
mesečno, kar je najvišji znesek samoprispevka. Meni, da je
KS Globoko svojevoljno določila zneske samoprispevka, ki
so jih zavezani plačevati občani, ki imajo na Malem vrhu
nepremičnine. Kljub majhni pokojnini, s katero se z ženo
preživljata, mora plačevati najvišji znesek samoprispevka,
kar naj bi bila kršitev 4. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 p.b. – v nadaljevanju: ZSam).
Sklep o uvedbi samoprispevka po pobudnikovem mnenju
ne vsebuje določb, ki jih zahteva ZSam. Takoj ne vsebuje
zneska za izvršitev programa samoprispevka in višine sred-
stev, zbranih s samoprispevkom (3. točka 7. člena ZSam),
kakor tudi ne določa načina odmere samoprispevka in nači-
na uporabe neporabljenih sredstev samoprispevka (8. člen
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ZSam). Pobudnik pobudi prilaga tudi zemljiškoknjižni izpi-
sek, potrdilo o premoženjskem stanju in obvestilo o nakazi-
lu pokojnine za mesec maj 1998. Iz navedenih potrdil je
razvidno, da sta pobudnik in njegova žena v k. o. Blatno
lastnika stavbišča – hrama – v izmeri 54 m2 in travnika v
izmeri 3a in 46 m2, da plačujeta 1.518,63 SIT davka od
katastrskega dohodka in da znaša pokojnina skupaj z
varstvenim dodatkom 67.514,50 SIT.

2. V dopolnitvi pobude z dne 14. 9. 1999 pobudnik
poudarja, da je plačevanje tako visokega zneska samopri-
spevka zanj finančno nesprejemljivo. Navaja, da je v razgo-
voru na Krajevni skupnosti Globoko pristal na plačilo najniž-
jega obroka v znesku 1.500 SIT, ki ga plačujejo kmetje na
Malem vrhu, in je celotni znesek samoprispevka za dobo
petih let v znesku 90.000 SIT tudi plačal, vendar mu je bil ta
znesek vrnjen. Prilaga odločbo Davčne uprave Republike
Slovenije, izpostava Brežice, z dne 24. 9. 1998, o vrnitvi
preveč plačanega samoprispevka v znesku 90.000 SIT.

3. KS Globoko v odgovoru na pobudo navaja, da se je
samoprispevek uvedel zaradi izredno slabega stanja ceste
Strgar–Sveti Jakob–Rudjek. Pobudo za uvedbo samopris-
pevka naj bi dali sami uporabniki ceste, ki so na zboru dne
5. 9. 1997, na katerega je bil vabljen tudi pobudnik, raz-
pravljali o modernizaciji navedene ceste. Na zboru naj bi bil
tudi predstavljena program in celotna vrednost modernizaci-
je ceste. S samoprispevkom naj bi se zbralo 14,015.000
SIT. Na zboru naj bi bilo ugotovljeno, da ima 43 uporabni-
kov ceste vikend ali hram, 11 uporabnikov vinograd in
11 uporabnikov gozd ali pašnik. Na zboru naj bi bilo tudi
določeno, da se višina samoprispevka določi na podlagi
pogostosti uporabe ceste, in sicer naj bi lastniki zidanic in
vikendov plačevali najvišji znesek, polovico manj lastniki
vinogradov in najmanj lastniki ostalih parcel. Poudarja, da
sta bila sklicana še dva zbora uporabnikov in da se je zbora
dne 21. 12. 1997 pobudnik tudi udeležil. KS Globoko v
odgovoru poudarja, da za izvedbo del skrbi gradbeni odbor,
za nadzor nad porabo sredstev pa nadzorni odbor in da so
po enem letu zbiranja samoprispevka pripravili finančno po-
ročilo o porabi sredstev. Predlaga, naj ustavno sodišče ne
razveljavi izpodbijanega sklepa. Odgovoru prilaga dokazila
– predračunsko vrednost modernizacije ceste, oceno mož-
nih virov financiranja, zapisnik zbora uporabnikov z dne 5. 9.
1997, vabila na zbore uporabnikov in finančno poročilo.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

5. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-365/96 z dne
4. 11. 1999 (priložena tej odločbi) ZSam razveljavilo z od-
ložnim rokom enega leta. V navedeni odločbi je ustavno
sodišče ugotovilo, da zaradi neusklajenosti ZSam z novo
pravno ureditvijo, številna vprašanja v zvezi s samoprispev-
kom niso ustrezno pravno urejena. Eno od takih vprašanj je
tudi določitev osnove za odmero samoprispevka, ki naj bi
se plačeval od nepremičnine ali od prevoznih sredstev.
ZSam v tretjem odstavku 11. člena dopušča, da se izjemo-
ma določi samoprispevek od nepremičnin, od prevoznih
sredstev in podobno, če gre za samoprispevek, s katerim
naj bi se izboljšali pogoji za njihovo uporabo. Vendar pa
ZSam pri tej obliki samoprispevka ne določa posebej osno-
ve za njegovo odmero. V praksi je v teh primerih prišlo do
določanja plačila samoprispevka v določenih zneskih. V ne-
katerih sklepih so zavezanci tudi poimensko določeni. Ni
tudi tako malo število sklepov o uvedbi samoprispevka, ki

zavezujejo poimensko določene osebe za plačilo samopris-
pevka od nepremičnin. Eden od takšnih sklepov je tudi
izpodbijani sklep, ki poimensko zavezuje določene osebe k
plačilu določenega zneska samoprispevka.

6. Do uskladitve ZSam z ustavo oziroma do poteka
razveljavitvenega roka se ZSam še uporablja kot veljaven
predpis, če je njegova smiselna uporaba glede na spreme-
njeno pravno ureditev še mogoča. Ustavno sodišče ugotav-
lja, da določitev samoprispevka v določenem znesku v pri-
meru uvedbe samoprispevka od nepremičnine, od prevoznih
sredstev ali od strojev in podobno, ni v nasprotju z načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave, če zneski
samoprispevka niso pavšalno določeni za vse lastnike ne-
premičnin ali prevoznih sredstev v enakem znesku. Tudi pri
predpisovanju višine samoprispevka je namreč treba izhajati
iz tega, da enakost po drugem odtavku 14. člena ustave ne
le omogoča, ampak tudi zahteva od normodajalca, da razli-
kuje različne dejanske stanove in jih, če so različni, različno
uredi. Pri določanju višine samoprispevka od nepremičnin,
od prevoznih sredstev ali od strojev in podobno je treba
upoštevati na primer vrsto, velikost in vrednost nepremični-
ne, vrsto in število prevoznih srestev in morebitne druge
okoliščine (na primer stopnjo koristnosti, obseg oziroma
pogostnost uporabe objekta, ki se gradi s samoprispev-
kom), ki so v notranji povezavi s predmetom urejanja.

7. Iz odgovora KS Globoko je razvidno, da so pri dolo-
čitvi zneskov samoprispevka za posamezne zavezance upo-
števali vrsto nepremičnine – zavezanci za najvišji znesek
samoprispevka (4.500 SIT) so lastniki vikendov ali hramov,
za polovico manjši znesek (2.250 SIT) so zavezani lastniki,
ki imajo le vinograd, in najnižji znesek (1.500 SIT) plačujejo
lastniki gozdov ali pašnikov. Iz gradiva, ki ga je KS Globoko
posredovala ustavnemu sodišču hkrati z odgovorom na po-
budo, je nadalje razvidno, da je bila opravljena obravnava
glede osnov, na podlagi katerih naj bi se določili zneski
samoprispevkov za posamezne uporabnike ceste, ki naj bi
se obnavljala s sredstvi, zbranimi s samoprispevkom. Iz na-
vedenega gradiva je razvidno, da vnaprej določeni zneski v
izpodbijanem sklepu niso bili določeni arbitrarno, ampak na
podlagi določenih kriterijev, ki so bili tistim, ki naj bi bili
zavezani za plačilo samoprispevka, znani, saj so bili obrav-
navani v pripravljanem postopku za razpis referenduma. Za-
to je ustavno sodišče odločilo, da izpodbijani sklep ni v
neskladju ZSam in z načelom enakosti iz drugega odstavka
14. člena ustave. Navedbe pobudnika, da izpodbijani sklep
ne vsebuje vseh sestavin, ki jih določa 7. člen ZSam, so
glede na že opisane posebnosti izpodbijanega sklepa –
vnaprej določen znesek samoprispevka za poimensko dolo-
čeno osebo – in pojasnila KS Globoko neutemeljene.

8. Pobudnik izpodbija sklep o uvedbi samoprispevka
predvsem iz razloga, ker naj bi bil znesek samoprispevka, ki
ga je sam zavezan plačevati, glede na njegovo premoženj-
sko stanje in tudi glede na njegovo uporabo ceste, ki naj bi
se modernizirala s sredstvi samoprispevka, previsok. Iz nje-
gove dopolnitve pobude je razvidno, da pobudnik želi pla-
čevati samoprispevek v najnižjem določenem znesku in da
je poskušal doseči znižanje zneska, ki ga je zavezan plače-
vati, pri Okrajnem sodišču v Brežicah ter z razgovorom s
predsednikom krajevne skupnosti.

9. Ustavno sodišče je pristojno za oceno zakonitosti in
ustavnosti sklepov o razpisu in o uvedbi samoprispevkov kot
splošnih predpisov in ne kot posamičnih aktov, na podlagi
katerih so neposredno zavezani za plačilo samoprispevka
posamezni zavezanci. ZSam ureja vprašanje finančne zmož-
nosti plačevanja samoprispevka posameznega zavezanca v
določbah 12. in 13. člena, ki jih je treba smiselno uporabiti
v skladu s sedaj veljavnimi predpisi. Na podlagi prvega od-
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stavka 12. člena ne morejo biti osnova za plačilo samopri-
spevka prejemki iz socialnovarnostnih pomoči, štipendij,
nagrad in drugo. Zaradi zagotovitve materialne in socialne
varnosti zavezancev so v ZSam določene omejitve. Tako se
samoprispevek ne plačuje od osebnega dohodka (plače), ki
ne presega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno var-
nost delavcev, določenega z zakonom (drugi odstavek
12. člena). V drugem odstavku 4. člena ZSam daje mož-
nost še dodatnih – posebnih – olajšav za občane, katerih
dohodki ne presegajo določenega zneska. V 13. členu so
zaradi zagotovitve socialne varnosti predvidene še dodatne
omejitve (zakon o zajamčenih osebnih dohodkih, Uradni list
RS, št. 48/90 in 38/94, zakon o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju
1999–2001, Uradni list RS, št. 39/99, zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96).

10. ZSam ureja nekatera vprašanja, ki lahko nastanejo
v zvezi s plačevanjem samoprispevka posameznega zave-
zanca, v določbah 14. in 15. člena ZSam, ki ju je treba v
konkretnih primerih, tako kot večino določb ZSam, smisel-
no uporabiti. Z uvedbo lokalne samouprave so nastala med
občinami in državnimi organi drugačna razmerja. Občine
kot samoupravne lokalne skupnosti samostojno urejajo in
opravljajo lokalne zadeve (140. člen ustave). Uvedbo samo-
prispevka je zakon (zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in
74/98 – ZLS), zakon o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odlUS in 56/98 – ZFO) določil kot
izvirno (lastno) občinsko pristojnost. Zaradi neusklajenosti
ZSam z novo ureditvijo lokalne samouprave se postavlja
vprašanje smiselne uporabe njegovega 14. člena, ki daje
zavezancu možnost, da od “pristojne uprave za družbene
prihodke“ zahteva izdajo pisne odločbe o njegovi obvezno-
sti za plačevanje samoprispevka, zoper katero ima pravico
do pritožbe. O njej odloča posebna komisija, ki jo imenuje
“občinska skupščina“. Drugi odstavek 15. člena ZSam do-
loča možnost odpisa samoprispevka, če bi izterjava samo-
prispevka ogrozila nujno preživljanje zavezancev in članov
njegove družine. Način in postopek odpisa bi morala urediti
občina s svojim predpisom.

11. Smiselna uporaba navedenih določb ZSam pome-
ni, da je treba za odločanje v zvezi z obveznostjo plačevanja
samoprispevka v konkretnih primerih posameznega zave-
zanca upoštevati določbe 67. in 68. člena ZLS, na podlagi
katerih so občinski upravni organi in tudi drugi organi obči-
ne pristojni za odločanje v zadevah, ki spadajo v občinsko
pristojnost, tako o upravnih stvareh kot o drugih pravicah,
obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij
(odločba ustavnega sodišča, št. U-I-313/96 z dne 8. 4.
1999, Uradni list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 74). Ker
pomeni plačevanje samoprispevka na podlagi izpodbijane-
ga sklepa obveznost pobudnika, so pristojni za odločanje o
njegovi obveznosti pristojni organi Občine Brežice, katere
občan je pobudnik. Pobudnik lahko zahteva, da občinski
upravni organ (ali kakšen drug pristojni organ, določen v
statutu Občine Brežice) odloči o njegovi obveznosti plače-
vanja samoprispevka na podlagi izpodbijanega sklepa, upo-
števajoč že navedene določbe ZSam, ki zagotavljajo zave-
zancem njihovo materialno in socialno varnost. Zoper takšno
odločitev pa mu je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,

dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.

Št. U-I-264/98
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4710. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci ni v
neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi Zvonimirja Gomboca in Jo-
žeta Tratnika iz Murske Sobote, na seji dne 11. novembra
1999

o d l o č i l o:

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci (Urad-
ni list RS, št. 62/96), ni v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnika v pobudi z dne 19. 11. 1996 in dopolni-

tvi pobude z dne 21. 11. 1996 izpodbijata tretjo alineo
drugega odstavka 7. člena sklepa o uvedbi krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za nase-
lji Krog in Satahovci (v nadaljevanju: sklep), na podlagi kate-
re sta zavezana za plačevanje samoprispevka v višini 3%
mesečno od bruto zavarovalne osnove, od katere se plaču-
jejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Me-
nita, da je izglasovani samoprispevek tako po višini kot gle-
de na osnovo, od katere se plačuje, v nasprotju s
14. členom ustave ter s 4. in 11. členom zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 p.b. – v nadaljevanju:
ZSam). S tem, ko je določena za samostojne podjetnike
drugačna osnova kot za zaposlene delavce, je po mnenju
pobudnikov podana kršitev enakosti pred zakonom iz
14. člena ustave in 11. člena ZSam, ki določa, da so
osnove za določitev samoprispevka v denarju osebni do-
hodki delavcev in drugih delovnih ljudi, zmanjšani za davke
in prispevke iz osebnega dohodka. Obveznost plačevanja
samoprispevka v višini 3% od bruto zavarovalne osnove naj
bi bila v nasprotju tudi s 4. členom ZSam, ki določa, da
imajo občani ob enakih pogojih enake obveznosti glede
plačevanja samoprispevka. Predlagata, naj ustavno sodišče
izpodbijano določbo razveljavi oziroma odpravi.

2. Krajevna skupnost Krog v svojem odgovoru na po-
budo navaja, da je bil predlog za obremenitev obrtnikov
oziroma samostojnih podjetnikov oblikovan upoštevajoč de-
jstvo, da so bili zneski, ki so jih ti zavezanci plačevali na
podlagi prejšnjih samoprispevkov, v nesorazmerju z njiho-
vim dejanskim premoženjskim stanjem. Večina občanov je
na zboru občanov, na katerem je bila obravnavana uvedba
samoprispevka, zahtevala večjo obremenitev samostojnih
podjetnikov. Nasprotni udeleženec meni, da naj bi se samo-
prispevek plačeval glede na prihodke zavezancev, ne glede
na to iz kakšnega vira nastajajo. Poudarja, da si samostojni
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podjetnik lahko sam določi višino plače, ki je lahko tudi
minimalna predpisana plača, in tako višina samoprispevka
ne odraža dejanskih prihodkov in tudi močno odstopa od
višine drugih zavezancev. Večjo obremenitev samostojnih
podjetnikov pa naj bi opravičevalo tudi dejstvo, da ti ne
uporabljajo s samoprispevkom zgrajene dobrine le kot ob-
čani, ampak tudi kot podjetniki pri svoji dejavnosti. Nasprot-
ni udeleženec poudarja pomen izglasovanega prispevka za
občane obeh naselij in navaja, da je vložena pobuda že
povzročila negotovost med občani in da bi morebitna odpra-
va ali razveljavitev sporne alinee slabo vplivala na prizadeva-
nja občanov za razvoj skupnosti.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

4. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-365/96 z dne
4. 11. 1999 (priložena tej odločbi) razveljavilo ZSam z od-
ložnim rokom enega leta. Na podlagi navedene odločbe se
ZSam še uporablja kot veljaven predpis, kolikor je njegova
smiselna uporaba glede na spremenjeno pravno ureditev še
mogoča. Ena izmed določb, za katero je ustavno sodišče
ugotovilo, da njena smiselna uporaba ni več mogoča in da
zaradi tega obstaja pravna praznina, je tudi druga alinea
prvega odstavka 11. člena ZSam, na podlagi katere naj bi
se določila osnova za plačilo samosprispevka tistim fizičnim
osebam, ki ne prejemajo plače (samostojni podjetniki, ose-
be, ki opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejav-
nost kot edini in glavni poklic, odvetniki ter osebe, ki oprav-
ljajo drugo samostojno dejavnost in so vpisane skladno z
zakonom v register, duhovniki).

5. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi ugotovilo, da
osnova za plačilo samoprispevka, določena v drugi alinei
11. člena (drugi dohodki občanov po zakonu o davkih ob-
čanov) ni usklajena z novo pravno ureditvijo, ki je na po-
dročju samostojnega opravljanja dejavnosti bistveno spre-
menila statusnopravni in gospodarski položaj fizičnih oseb,
ki se ukvarjajo s samostojnim opravljanjem gospodarske ali
druge dejavnosti. Zaradi neusklajenosti ZSam z novo prav-
no ureditvijo je nastala na tem področju pravna praznina, ki
se je v praksi zapolnjevala tako, da so se kot osnove za
plačilo samoprispevka določale različne osnove. Iz pregle-
da sklepov o uvedbi samoprispevka, objavljenih v Uradnih
listih, je razvidno, da je v večini sklepov za osebe, ki samo-
stojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, kot os-
nova za plačilo samoprispevka določena zavarovalna osno-
va, od katere te osebe plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. Zato je ustavno sodišče kot način
izvršitve na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS dolo-
čilo, da se za podjetnike in druge fizične osebe, ki nimajo
plače, lahko določi kot osnova za plačilo samoprispevka
tudi zavarovalna osnova za plačilo prispevka za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.

6. Izpodbijani sklep, ki kot osnovo za odmero samo-
prispevka določa zavarovalno osnovo, od katere pobudnika
(prvi pobudnik kot samostojni podjetnik in drugi pobudnik
kot notar) plačujeta samoprispevek, ne pomeni kršitve na-
čela enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave, kot to
uveljavljata pobudnika. Tudi 4. člen ZSam določa, da imajo
občani ob enakih pogojih enake obveznosti glede plačeva-
nja samoprispevka in da lahko akt o uvedbi samoprispevka
določi, da imajo občani, katerih dohodki ne presegajo dolo-
čenega zneska, pri plačevanju samoprispevka posebno olaj-
šavo. Načelo enakosti se pri določanju samoprispevka izra-

ža v enakem prispevku občanov, ki so v enakem pravnem
položaju glede pridobivanja dohodka, od katerega plačujejo
samoprispevek. Načelo enakosti občanov bi bilo kršeno, če
bi se določilo plačevanje samoprispevka v enakem znesku
za vse občane ne glede na višino njihovih dohodkov. Dejst-
vo, da pobudnika ne prejemata plače ali pokojnine, ne mo-
re imeti za posledico, da pobudnika sploh ne bi bila zave-
zanca za plačilo samoprispevka. Kolikor se pobudnikoma
ne bi odmerjal samoprispevek od zavarovalne osnove, bi se
jima lahko odmeril od dobička, ki je osnova za plačilo davka
iz dejavnosti. Pobudnika v pobudi ne navajata podatkov, iz
katerih bi bilo razvidno, da sta v neenakopravnem položaju z
drugimi zavezanci, ki plačujejo samoprispevek od neto pla-
če ali pokojnine in tudi z ničemer ne utemeljujeta, da je
stopnja (3% od zavarovalne osnove), ki jo določa izpodbijani
sklep, nesorazmerna v primerjavi s stopnjami za druge zave-
zance, oziroma da bi bila višina samoprispevka nižja, če bi
se jima odmerjal od dobička. Upoštevajoč, da se stopnje za
plačilo samoprispevka od zavarovalne osnove v posameznih
sklepih o uvedbi samoprispevka gibljejo od 1% do 6% (sklep
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorice,
Uradni list RS, št. 60/98, določa 6%, sklep o uvedbi krajev-
nega samoprispevka v KS Novaki, Uradni list RS, št. 45/99,
določa 5%) ustavno sodišče samo ni našlo razlogov, ki bi
utemeljevali pobudnikove navedbe. Glede na navedeno in
glede na to, da razlogom nasprotnega udeleženca za tak-
šno ureditev ni mogoče ugovarjati, izpodbijani sklep ne po-
meni kršitve načela enakosti.

7. Ker izpodbijani sklep ni v nasprotju z ustavo in glede
na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-365/96 tudi ne z
ZSam, je ustavno sodišče odločilo, kot je razvidno iz izreka
te odločbe.

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

prvega odstavka 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-360/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4711. 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 Žal-
cu, na seji dne 18. novembra 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. A. in B. B.-C. za denacionali-
zacijo nepremičnin, parc. št. 676, 678, 714/5, 1125/114,
1125/115, 928/116 in 929/154, vpisane pred podržav-
ljenjem v zemljiškoknjižnem vložku št. 134 k. o. Ž., ter parc.
št. 1060/26 in 1060/392, vpisani pred podržavljenjem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 74 k. o. Z. je pristojno Okrajno
sodišče v Žalcu.
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Denacionalizacijski upravičenec A. A. je dne 17. 2.

1993 pri takratni Občini Žalec vložil zahtevo za denacionali-
zacijo v izreku navedenih parcel. Upravna enota Žalec se je
izrekla za nepristojno za reševanje zahteve in jo z dopisom z
dne 22. 7. 1997 odstopila Okrajnemu sodišču v Žalcu.
Sodišče pa je dne 8. 10. 1999 vložilo zahtevo za rešitev
spora glede pristojnosti v zadevi nepremičnin, ki naj bi bile
podržavljene sedaj že pokojnemu denacionalizacijskemu
upravičencu (po njegovi smrti sta postopek prevzeli pravni
naslednici).

2. Okrajno sodišče meni, da ni pristojno za reševanje
navedene denacionalizacijske zadeve, ker naj bi bilo pre-
moženje podržavljeno z arondacijsko odločbo z dne 28. 6.
1963 in ne na podlagi pravnega posla – kupne pogodbe z
dne 11. 4. 1963. To pogodbo naj bi bilo namreč treba šteti
kot sporazum med tedanjim lastnikom in arondacijskim upra-
vičencem, kot ga je predvideval takrat veljavni Temeljni za-
kon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ,
št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ). Podržavljenje
naj bi bilo torej izvedeno na podlagi predpisa, navedenega v
3. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91
in sl. – v nadaljevanju: ZDen).

B)
3. 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 odstavek 54.
člena ZDen), če pa je premoženje prešlo v državno last na
podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali
zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti (5.
člen ZDen), je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
pristojno okrajno sodišče (56. člen ZDen).

4. Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo prednostno
na podlagi pete alinee 52. člena poslovnika ustavnega so-
dišča (Uradni list RS, št. 49/98).

5. Ustavno sodišče je v zvezi z denacionalizacijo zem-
ljišč, arondiranih na podlagi TZIKZ, že opozorilo (npr. od-
ločbi št. U-I-75/92 z dne 31. 3. 1994, Uradni list RS, št.
23/94 in OdlUS III, 27 ter št. U-II-231/96 z dne 29. 10.
1996, Uradni list RS, št. 64/96 in OdlUS V, 142), da se je
v nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi spo-
razumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravičenci
do arondacije s pravnim poslom dogovorili za prenos zem-
ljišč v državno last, in da je bila arondacijska odločba, ki je
večinoma sledila tako sklenjenemu pravnemu poslu, lahko
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 zajema
tudi primere, ko je bil pravna podlaga za prehod premoženja
v državno last sicer akt državnega organa, vendar pa je bil
podlaga za izdajo take odločbe poprej sklenjen veljaven
pravni posel.

6. Taka je tudi obravnavana zadeva. Iz listinske doku-
mentacije izhaja, da je A. A. dne 11. 4. 1963 s KK Ž.,
OZ-Š., sklenil kupno pogodbo, s katero mu je prodal zem-
ljišča parc. št. 676, 678, 714/5, 1125/114, 1125/115,
928/116 in 929/154, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku
št. 134 k. o. Ž., parc. št. 1060/26 in 1060/392, vpisani v
zemljiškoknjižnem vložku št. 74 k. o. Z., ter hmeljsko žični-
co in hmeljske sadike. Komisija za arondacijo Občinske
skupščine Žalec je odločbo št. 462-48/63-3 z dne 28. 6.
1963 izdala na podlagi predhodno sklenjene kupne pogod-
be in s tem potrdila arondacijo v korist kmetijskega kombi-

nata, kar po oceni ustavnega sodišča na prenos lastnine,
do katerega je prišlo na podlagi kupne pogodbe, ni imelo
nikakršnega vpliva.

7. Odločba o podržavljenju zemljišč prejšnjemu lastni-
ku torej ni imela konstitutivnega značaja. Izdana je bila v
skrajšanem postopku (istega dne, kot je bil s strani Kmetij-
skega kombinata Žalec podan predlog za pripojitev oziroma
arondacijo zemljišč), pogodbeni stranki pa sta bili na njeni
podlagi oproščeni plačila davčnih obveznosti iz naslova pre-
nosa lastninske pravice na nepremičninah. Niti iz arondacij-
ske odločbe niti iz prilog spisa pa ni razvidno, da bi bila prva
faza arondacijskega postopka izvedena, niti da bi bila pred-
hodno izdana odločba o dovolitvi arondacije. V tem primeru
je bila torej arondacija izvedena na podlagi predhodno skle-
njene pogodbe. Z arondacijsko odločbo, ki jo je upravni
organ Občine Žalec izdal na podlagi tega pravnega posla, je
zgolj ugotovil že nastale pravne posledice. Arondacijska
odločba je služila le izvršitvi pogodbe in zemljiškoknjižnemu
vpisu.

8. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v izreku navede-
ne nepremičnine prešle v državno (družbeno) lastnino na
podlagi pravnega posla, tj. kupne pogodbe z dne 11. 4.
1963. Zato je na podlagi 56. člena ZDen za odločanje o
navedeni zahtevi za denacionalizacijo podana pristojnost
Okrajnega sodišča v Žalcu.

C)
9. 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. Mirjam Škrk in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-223/99
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4712. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem na zahtevo Upravne enote Celje in na
pobudo A. A. iz Ž. na seji dne 18. novembra 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo ne-
premičnin, parc. št. 196 vpisane pred podržavljenjem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 732 k. o. Ž., je pristojno Okraj-
no sodišče v Celju.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Denacionalizacijski upravičenec A. A. je dne 4. 6.

1993 pri Temeljnem sodišču v Celju, enoti v Celju, vložil
zahtevo za denacionalizacijo nepremičnine parc. št. 196, ki
je bila vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 732 k. o. Ž.
Okrajno sodišče v Celju se je s sklepom št. N 71/97 z dne
9. 3. 1999 izreklo za nepristojno in zadevo odstopilo v
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reševanje Upravni enoti Celje, ker naj bi šlo za podržavljenje
v arondacijskem postopku, v katerem naj bi se dne 10. 1.
1961 sklenjena kupoprodajna pogodba ne mogla šteti za
samostojni pravni posel. Da naj bi šlo za arondacijski posto-
pek v skladu z določbami členov 53 do 68 Temeljnega
zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list
FLRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ) naj bi
izhajalo iz dejstva, da je kupec nastopil posest že pred
sklenitvijo pogodbe in da je bila pogodba sklenjena skladno
s sklepom Skupščine občinskega ljudskega odbora Celje,
ki je bil sprejet na sejah obeh zborov dne 28. 12. 1960.

2. Upravna enota v zahtevi navaja, da niti iz same
pogodbe niti iz spisne dokumentacije ni razvidno, da bi bila
glede predmetne nepremičnine izdana arondacijska ali dru-
ga upravna odločba. V arhivskem gradivu, hranjenem pri
Zgodovinskem arhivu v Celju, ki ga je upravni organ pregle-
dal, naj bi ne bilo dokumenta, ki bi verodostojno opredelje-
val, kje lokacijsko naj bi se arondacije izvajale. V spisu, ki je
hranjen pri upravnem organu, pa je odločba komisije za
nacionalizacijo Občinskega ljudskega odbora Celje št. 04-
SAE-1/1961 z dne 10. 1. 1961, ki potrjuje, da parcela ni
bila nacionalizirana v smislu določb zakona o nacionalizaciji
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Upravna enota zato
meni, da je navedena nepremičnina dejansko prešla v druž-
beno lastnino na podlagi pravnega posla in da je zato v tem
primeru za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pristoj-
no sodišče. Okoliščino, da sta bili za isto nepremičnino
sklenjeni dve pogodbi, pa razlaga s tem, da je bilo treba
naknadno kupno pogodbo skleniti zaradi delno neporavna-
ne kupnine in potrditve predhodno sklenjene pogodbe s
strani OLO Z. in ker KG U. (kupec po prvi pogodbi) “ni
imelo statusa za prenos lastništva v družbeno lastnino“.

3. Pobudo za rešitev spora o pristojnosti je vložil tudi
A. A., ki v obravnavanem denacionalizacijskem postopku
sodeluje kot stranka – denacionalizacijski upravičenec. V
pobudi navaja, da jo vlaga, ker se tako sodišče kot upravni
organ izrekata za nepristojna odločati o njegovi zahtevi za
denacionalizacijo, zlasti pa zato, ker naj bi kolizija v vlogi
Upravne enote Celje ne bila prikazana. Iz pobudnikove laič-
ne vloge je razbrati, da meni, da je upravičen do vračila
navedene nepremičnine, ker da je šlo pri kupni pogodbi z
dne 10. 1. 1961 primarno za javni interes, sekundarno pa
za arondacijo.

B)
4. Upravna enota Celje je dne 20. 10. 1999 vložila

zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti, vlagatelj zahteve
za denacionalizacijo pa pobudo dne 25. 10. 1999. Pobud-
nik je stranka v denacionalizacijskem postopku, v katerem
je prišlo do spora o pristojnosti. Ustavno sodišče je zato
obe zadevi združilo zaradi skupnega obravnavanja in odlo-
čanja. Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo prednostno
na podlagi pete alinee 52. člena poslovnika ustavnega so-
dišča (Uradni list RS, št. 49/98).

5. 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 državno
last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje,
sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika obla-
sti (5. člen ZDen), je za odločanje o zahtevi za denacionali-
zacijo pristojno okrajno sodišče (56. člen ZDen).

6. V obravnavanem primeru je upravičenec vložil zah-
tevo za denacionalizacijo nepremičnine, ki naj bi bila podr-
žavljena s pravnim poslom, kupoprodajno pogodbo z dne
31. 12. 1959, sklenjeno zaradi sile oziroma zvijače. Iz li-

stin, ki so v spisu, je razvidno, da je bila za nepremičnino
parc. št. 196, vpisano v vl. št. 732 k. o. Ž., najprej sklenje-
na kupoprodajna pogodba med KK Z. – V. kot kupcem in A.
A. kot prodajalcem. Pogodba naj bi postala “pravnomočna,
ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter isto potrdi Svet
za finance pri OBLO Celje“. Dne 10. 1. 1961 je bila za isto
nepremičnino in enako ceno sklenjena kupna pogodba št.
04-SAE- 1/1961 med Občino Celje in A. A. Ta kupna
pogodba pa je bila sklenjena skladno s sklepom obeh zbo-
rov Občinskega ljudskega odbora Celje z dne 28. 1. 1960
(4. točka pogodbe). V isti točki je navedeno tudi, da Občina
Celje nepremičnino pridobiva za arondacijo posestva v Ž. in
da ta kupna pogodba nadomešča arondacijo, zaradi česar
je oproščena plačila davka na promet nepremičnin. Po ove-
ritvi prodajalčevega podpisa je bila pogodba predložena
tudi Okrajnemu javnemu pravobranilstvu, ki zoper pravno
veljavnost ni imel pripomb, kar je razvidno iz potrdila na
zadnji strani pogodbe.

7. TZIKZ je urejal arondacijo in postopek v zvezi z njo v
členih 53 do 68. Zakon je v drugem odstavku 57. člena, v
drugem odstavku 58. člena in v prvem odstavku 60. člena
dajal široke možnosti sporazumevanja med lastniki zemljišč,
ki so bila zajeta z arondacijo, in arondacijskimi upravičenci.
Na podlagi sporazuma so bile dovoljene izjeme od pravila,
da dobi lastnik pripojenega zemljišča, ki je kmet, kot od-
škodnino drugo ustrezno zemljišče enake kulture in bonite-
te, kakor tudi izjeme od pravila, da dobi lastnik, ki ni kmet,
odškodnino le v denarju. Prvi odstavek 60. člena TZIKZ je
kot splošno pravilo uveljavljal, da se lahko arondacijski upra-
vičenec in lastnik pripojenega zemljišča, ne glede na to, ali
je kmet ali ne, sporazumeta o drugačni obliki odškodnine,
kot jo je določal zakon. Postopek v zvezi z arondacijo je
obsegal postopek pred dovolitvijo arondacije in postopek
po izdaji odločbe o dovolitvi arondacije. Postopek se je na
podlagi 61. člena zakona začel s predlogom za arondacijo,
ki je moral vsebovati tudi seznam zemljišč, za katera se je
predlagala arondacija, kot tudi seznam zemljišč, ki jih je
predlagatelj dajal kot odškodnino za pripojena zemljišča.
Upravni organ občinskega ljudskega odbora za kmetijstvo je
moral predlog brez odlašanja nabiti na razglasno desko.
Lastniki zemljišč so imeli pravico dati v 30 dneh k predlogu
pripombe, ki jih je obravnaval upravni organ okrajnega ljud-
skega odbora. Šele po tako izvedenem postopku je o pred-
logu za arondacijo odločal svet občinskega ljudskega odbo-
ra, ki je bil pristojen za kmetijstvo. Ta je z odločbo dovolil
arondacijo ali pa je odrekel dovoljenje zanjo. Zoper to od-
ločbo je lahko vsakdo, ki je bil prizadet, vložil pritožbo na
republiški upravni organ.

8. Iz dokumentacije ne izhaja, da bi bila ena ali druga
pogodba sklenjena v okviru arondacijskega postopka, kot
ga je določal TZIKZ. Določba 4. točke kupne pogodbe z
dne 10. 1. 1961, na katero se sklicuje okrajno sodišče v
obrazložitvi sklepa št. N 71/97 z dne 9. 3. 1999, namreč
sama zase ne more pomeniti, da je šlo za arondacijski
postopek. Iz dokumentacije, ki je v spisu, ni razvidno, da bi
glede teh nepremičnin sploh bila izdana arondacijska (ali
kakšna druga upravna) odločba. Upravna enota pa je že
pred vložitvijo zahteve za rešitev spora glede pristojnosti
pregledala arhivsko gradivo, hranjeno pri Zgodovinskem ar-
hivu v Celju, iz katerega izhaja, da tudi v arhivskem gradivu
ni zaslediti, da bi bile obravnavane nepremičnine arondirane
v upravnem postopku.

9. Tudi sklep občinskega ljudskega odbora z dne
28. 12. 1960, pod 10. točko k ad 14.), ki se nanaša na
obravnavano nepremičnino, ni bil izdan na podlagi določb
TZIKZ, ki je urejal arondacijski postopek, temveč gre za
sklep o odobritvi pogodb. Tako iz dokumentacije ni razvid-
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no, da bi glede teh nepremičnin sploh bila izdana arondacij-
ska (ali kakšna druga upravna) odločba. Ustavno sodišče je
tako ugotovilo, da so v izreku navedene nepremičnine preš-
le v družbeno lastnino na podlagi pravnega posla, pri čemer
se ni spuščalo v ugotavljanje, na podlagi katere od obeh
pogodb je bila lastninska pravica prejšnjega lastnika prene-
sena v družbeno lastnino. Zato je na podlagi 56. člena
ZDen za odločanje o denacionalizaciji v izreku navedenih
nepremičnin podana pristojnost Okrajnega sodišča v Celju.

C)
10. 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, Mi-
lojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-231/99
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

4713. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora gle-
de pristojnosti, začetem na zahtevo Okrajnega sodišča v
Ormožu, na seji dne 18. novembra 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. in B. A. za denacionalizacijo
nepremičnin parc. št. 305, 314, 559, 560/1, 561, 591,
592 in 664, vpisane pred podržavljenjem v zemljiškoknjiž-
nem vložku št. 14 k. o. Ž., parc št. 813/1, 816/1, 814/1,
815/1, 813/2, 814/2, 815/2, 816/2, 1031/2, vpisane
pred podržavljenjem v zemljiškoknjižnem vložku št. 15. k. o.
Ž., parc. št. 381 in 382/1, vpisani pred podržavljenjem v
zemljiškoknjižnem vložku 348 k. o. Ž., parc. št. 812/2
vpisane pred podržavljenjem v zemljiškoknjižnem vložku 356
k. o. Ž., parc. št. 568, vpisane pred podržavljenjem v zem-
ljiškoknjižnem vložku 410 k. o. Ž., in parc. št. 984, vpisane
pred podržavljenjem v zemljiškoknjižnem vložku 412 k. o.
Ž., je pristojno Okrajno sodišče v Ormožu.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Okrajno sodišče v Ormožu v svoji zahtevi navaja, da

sta predlagatelja pri takratni Občini Ormož vložila predlog za
denacionalizacijo nepremičnin, ki so prešle v državno last
na podlagi kupne pogodbe z dne 11. 11. 1963, sklenjene
“v svrho arondacije“ med predlagateljema in KZ – K. J. O.
Predlog predlagateljev je Občina Ormož s sklepom št. 321-
154/93 z dne 19. 7. 1993 odstopila Okrajnemu sodišču.
Sodišče pa meni, da premoženje, katerega vrnitev zahteva-
ta predlagatelja na podlagi 5. člena zakona o denacionaliza-
ciji (Uradni list RS, št. 27/91 in sl. – v nadaljevanju: ZDen),
ni prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenje-
nega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziro-
ma predstavnika oblasti. Med postopkom naj bi sodišče

ugotovilo, da obstaja več okoliščin, ki naj bi kazale na to, da
je zahteva za denacionalizacijo morda utemeljena na podla-
gi 4. člena ZDen. Zato naj bi bila za odločanje o zahtevi za
denacionalizacijo v tem primeru pristojna Upravna enota
Ormož in ne sodišče.

B)
2. Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo prednostno

na podlagi pete alinee 52. člena poslovnika ustavnega so-
dišča (Uradni list RS, št. 49/98).

3. 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 odstavek
54. člena ZDen), če pa je premoženje prešlo v državno
last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grož-
nje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti (5. člen ZDen), je za odločanje o zahtevi za dena-
cionalizacijo pristojno okrajno sodišče (56. člen ZDen).

4. Okrajno sodišče ne navaja, katere so okoliščine, ki
naj bi bile navedene tekom nepravdnega postopka in ki naj
bi kazale na to, da je zahteva za denacionalizacijo morda
utemeljena na podlagi 4. člena ZDen. Ta člen določa, da so
upravičenci do denacionalizacije tudi osebe, ki jim je bilo
premoženje neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa,
izdanega do uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963, ki ni
naveden v 3. členu ZDen, ali osebe, ki jim je bilo premože-
nje podržavljeno z ukrepom državnega organa brez pravne-
ga naslova. Med dokumentacijo, ki je v sodnem spisu št. N
9/99, pa je kupna pogodba z dne 11. 11. 1963.

5. V obravnavanem primeru sta namreč upravičenca
vložila zahtevo za denacionalizacijo nepremičnine, ki naj bi
bila podržavljena s to kupno pogodbo. Iz pogodbe je razvid-
no, da sta jo sklenila KZ – K. J. – O. kot kupec ter A. in B.
A. kot prodajalca. Svet za družbeni plan in finance občinske
skupščine Ormož je na seji dne 9. 12. 1963, na podlagi
22. člena zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni
list FLRJ, št. 26/54), pritrdil tej pogodbi. Tudi v zemljiški
knjigi je kot pravni naslov za prenos lastništva nad obravna-
vanimi nepremičninami navedena omenjena pogodba. V po-
godbi je navedeno, da naj bi bila sklenjena zaradi arondaci-
je, vendar iz dokumentacije, ki je v spisu št. N 9/99, ni
razvidno, da bi glede teh nepremičnin sploh bila izdana
arondacijska (ali kakšna druga upravna) odločba.

6. Za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo v izreku
navedenih nepremičnin je torej na podlagi 56. člena ZDen
pristojno Okrajno sodišče v Ormožu. Ustavno sodišče ob
tem pripominja, da za odločanje o sporu o pristojnosti ni
pomembno, ali je bil pravni posel sklenjen zaradi grožnje,
sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti. To
bo potrebno ugotoviti šele ob presoji utemeljenosti zahteve
za denacionalizacijo.

C)
7. 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, Mi-
lojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-242/99
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

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

4714. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa,
primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip,
razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s
skladiščenjem in prevozom blaga

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka
5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbor-
nice Slovenije ter 11. člena pravil Združenja za kovinsko
industrijo GZS je Upravni odbor Združenja za kovinsko indu-
strijo na 3. redni seji dne 2. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja

in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje
in okvara), ki sta neločljivo povezana
s skladiščenjem in prevozom blaga

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina obi-

čajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in
okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladišče-
njem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za
normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja
gospodarskega subjekta.

Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za nepo-
slovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova
kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi
manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri
gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih kovinske in-
dustrije.

2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodar-

ske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in
so po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:

DJ 28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in
naprav

28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
28.2 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-

tejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje

28.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za central-
no ogrevanje

28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija

28.5 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, splo-
šna mehanična dela

28.6 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključav-
nic, okovja

28.7 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov

DK 29 Proizvodnja strojev in naprav
29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje

mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna
vozila

29.2 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev
29.5 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.6 Proizvodnja orožja in streliva

DM 34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polpri-
kolic

34.1 Proizvodnja motornih vozil
34.2 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja priko-

lic in polprikolic
34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna

vozila in njihove motorje

DM 35 Proizvodnja drugih vozil in plovil
35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov
35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
35.4 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za

invalide
35.5 Proizvodnja drugih vozil, d.n.

3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zara-

di kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje,
izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali
površini blaga, kvaliteti in/ali lastnosti blaga.

Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri mani-
pulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali
sipkem stanju (granulati ipd.).

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika
ipd.).

Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju
in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funk-
cionalnih in estetskih lastnosti blaga.

4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga

pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– s stalnim (kontinuiranim) popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvez-

no sestavi zapisnik.

5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz

naslova kala, (razsipa, razbitja, okvare) do maksimalne viši-
ne, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen
plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanj-
kljaje in uničenje blaga v svojih poslovnih knjigah (odpis
blaga).

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in

strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu
blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka
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5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se
izračuna za posamezne skupine blaga od nabavne vrednosti
blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1
podanih stopenj:

Vrste blaga Stopnja primanjkljaja in uničenja
kemikalije
hlapljive snovi 1,5%
barve, laki 2,5%
maziva 2,0%
čistila 1,5%

potrošni materiali za vzdrževanje in druge potrebe
zagotavljanja proizvodne dejavnosti
fina orodja (svedri) 1,5%
ostali tehnični materiali (guma, tes. masa…) 2,5%
tehnični plini (butan, dušik...) 3,0%

Kovinski materiali in deli
iz železa in jekla
pločevina 2,5%
vijačni material 2,0%
žice, profili, cevi 2,5%
jekla za orodjarstvo 1,0%
varilna žica 2,5%

iz bakra
pločevina, žice, profili 3,0%
drugi bakreni materiali 3,0%

iz aluminija 2,5%
pločevina, profili, žice 2,5%

medenina 1,5%
druge kovine in zlitine 1,5%

Izolacijski, impregnacijski in tesnilni materiali 2,5%
mase in granulati 2,5%
trakovi (cevi) 2,5%
drugi izolacijski materiali: 2,5%
lepilni trak 2,5%

Vrste blaga Stopnja primanjkljaja in uničenja
Lomljivi materiali in polizdelki
steklo 3,5%
keramika 2,5%
izdelki iz plastičnih mas 1,5%

Embalaža, material za pakiranje in drugo
Komponente, sestavni deli 1,5%
Embalaža, material za pakiranje 2,5%
Drugo 1,5%

Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uniče-
nja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladišče-
njem blaga.

7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki

opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri
svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te
dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o
višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neloč-
ljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo

po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Upravnega odbora

Združenja za kovinsko industrijo
Bojan Voh, univ. dipl. inž. l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3., 7., 68., 70., in 76. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
uredba o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala,
ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo last-
nina občine ali mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 59/93),
26. in 82. 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 2. izredni seji dne 22. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o gospodarskih javnih službah

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,

št. 32/96 in 76/97) se črta drugi odstavek 4. člena.

2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ustanovitelj javnega podjetja je Mestna občina Ljublja-

na, ki:
– določi z odlokom posebne pogoje za izvajanje dejav-

nosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– sprejme program za obvladovanje kakovosti poslova-

nja javnega podjetja,
– sprejme letni plan javnega podjetja,
– usklajuje program dela in finančni načrt javnega pod-

jetja,
– nadzoruje poslovanje javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin,
– sprejema poslovno poročilo in revidirani zaključni ra-

čun javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– daje soglasje na zadolževanje javnega podjetja,
– daje soglasje na statut javnega podjetja,
– daje soglasja k organizaciji javnega podjetja,
– imenuje člane nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnega pod-

jetja,
– odloča o delitvi dobička javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa za-

kon ali akt o ustanovitvi.“
Ustanoviteljske pravice izvaja Mestni svet mestne obči-

ne Ljubljana.

3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Mestna uprava na podlagi javnega razpisa z odločbo

določi koncesionarja za opravljanje gospodarske javne služ-
be iz 2. točke 4. člena tega odloka.“

4. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge

za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja mestna
uprava.“

5. člen
Črta se 10. člen odloka.

6. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Infrastrukturni objekti, naprave in omrežja na območju

Mestne občine Ljubljana, ki so neposredno namenjeni za
izvajanje gospodarskih javnih služb iz tega odloka, so last
Mestne občine Ljubljana, ter so del javne lastnine in so
grajeno javno dobro.

Infrastrukturne objekte, naprave in omrežja se določi
skladno z navodilom o tem, kaj se šteje za sekundarno,
primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih ob-
jektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85).

Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo mestni upra-
vi posredovati vse podatke o infrastrukturnih objektih, na-
pravah in omrežju (obrazec L-1) v roku enega meseca po
sprejemu tega odloka.

Infrastrukturne objekte, naprave in omrežja na območ-
ju Mestne občine Ljubljana iz prvega odstavka tega člena
Mestna občina Ljubljana, po stanju na dan 31. 12. 1999, s
posebno pogodbo preda v upravljanje izvajalcem gospodar-
skih javnih služb.

Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v
pisni obliki in vsebovati poleg splošnih pogodbenih sestavin
zlasti določbe o:

– načinu upravljanja in gospodarjenja z infrastrukturni-
mi objekti, napravami in omrežjem,

– objektih grajenega javnega dobra (vrednost, lokacija,
dimenzije, stanje objekta itd.),

– amortizaciji,
– pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo

in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih
strank v takšnih primerih,

– in druge potrebne določbe.
Pogodbe morajo biti sklenjene v roku treh mesecev po

uveljavitvi tega odloka.“

7. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Predpise o ureditvi posameznih gospodarskih javnih

služb iz 2. in 3. člena tega odloka mora Mestni svet mestne
občine Ljubljana sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega odloka“

8. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Akte o ustanovitvi javnih podjetij mora Mestni svet

mestne občine Ljubljana sprejeti v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega odloka. Mestna uprava pripravi akt o usta-
novitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz 13.
člena tega odloka v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.“
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9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-5/99-2
Ljubljana, dne 22. novembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AJDOVŠČINA

4716. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter dru-
gih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 33. člena
statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 25. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine v Občini Ajdovščina na dan 31. 12. 1998 znaša
121.000 SIT/m2.

2. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne cene iz prejšnjega člena, in sicer:
– 2% za območje strogega centra Ajdovščine,
– 1% za širše mestno območje Ajdovščine,
– 0,6% za ostala naselja in zaselke.
Pri določanju vrednosti stavbnega zemljišča se upošte-

va tudi njegova uporabna vrednost in funkcionalna ugodnost
lokacije. Meje območij so razvidne iz grafične karte, ki se
uporablja pri izračunu nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Ajdovščina za III. kategorijo oprem-
ljenosti in 2. skupino gostote poselitve na dan 31. 12. 1998
znašajo 14.500 SIT/m2 koristne stanovanjske površine, od
tega odpade na komunalne naprave individualne rabe 45%,
na komunalne naprave kolektivne rabe pa 55%.

4. člen
S tem odlokom določene cene se med letom valorizira-

jo z indeksi cen, ki jih objavlja Splošno združenje gradbeniš-
tva in IGM Slovenije.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč (Uradno glasilo, št. 1/96).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-137/99
Ajdovščina, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

4717. Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 11/89) in 14. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski
svet občine Ajdovščina na seji 25. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Mesečna vrednost točke za določitev nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča znaša v letu 2000 za m2 sta-
novanjske ali poslovne površine 0,02769 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2000 dalje.

Št. 414/01-1/96-99
Ajdovščina, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

BENEDIKT

4718. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Benedikt za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/97, 45/97 - odl. US 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
15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št.
19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne
30. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Benedikt za leto 1999
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 1999

(Uradni list RS, št. 63/99) se spremeni 2. člen in glasi:
Občinski proračun za leto 1999 obsega

203,162.528,85 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodkov 203,162.528,85 SIT
– odhodkov 203,162.528,85 SIT
b) računu financiranja:
odhodkov (odplačevanje posojil) 2,886.179,00 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku

203,162.528,85 SIT se razporedi za:
tekoče odhodke 32,086.179,00 SIT
tekoče transfere 94,850.000,00 SIT
investicijske odhodke 69,185.826,00 SIT
investicijske transfere 7,040.523,00 SIT

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

nem listu RS.

Št. 40302-002/99
Benedikt, dne 1. decembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

4719. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Benedikt

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Obči-
ne Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet
občine Benedikt na seji dne 30. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način in oblike izvajanja gospodarskih

javnih služb na območju občine.
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne do-

brine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zado-
voljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zago-
tavljati na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način

opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrob-
neje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah.

Kadar standardi in normativi niso predpisani za celotno
državo, se do ureditve teh, predpišejo z odloki iz prejšnjega
odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

3. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. Ob-

vezne gospodarske javne službe so določene z zakonom,
izbirne pa so predpisane s tem odlokom.

4. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne

službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja
občina, opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih po-

vršin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, ka-

nalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih oprav-
ljanju gospodarskih javnih služb,

9. vodenje inventarizacije komunalnih objektov in na-
prav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke
(katastri),

10. upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje
pokopališč,

11. pogrebne storitve in
12. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

5. člen
Na območju občine so izbirne naslednje dejavnosti:
1. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter

oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
3. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
4. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov in
5. načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih

in informativnih dejavnosti v občini.

6. člen
Javne dobrine, ki so določene z zakoni in tem odlo-

kom, so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur. Če zakon
ali ta odlok ne določa drugače, je obvezna uporaba javnih
dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami
iz 3. člena tega odloka, razen točk 2., 3. in 7.

7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zem-

ljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, v obči-
ni so:

– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih

voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje ko-

munalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
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– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo
v javni rabi,

– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste (ki

niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste), parki-
rišča in druge javne površine v naseljih in

– dom kulture.

8. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje

gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne
sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če
s tem soglaša občinski svet.

9. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje go-

spodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.

10. člen
Z drugimi akti se podrobneje opredelijo objekti in na-

prave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb,
določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji
in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja,
povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

IV. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

11. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi pred-

pisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristoj-
na ministrstva.

Župan in občinska uprava so pri predlaganju odločitev
na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema ob-
činski svet ter sprejemanju odločitev, ki so v njihovi pristoj-
nosti, dolžni zagotavljati, da se gospodarske javne službe
opravljajo v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemih.

12. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v

naslednjih organizacijskih oblikah:
a) v javnem podjetju,
b) v gospodarskem javnem zavodu,
c) z dajanjem koncesij:
– z neposrednim prenosom javne službe v izvajanje

zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam upo-
rabnikov javnih dobrin,

– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-
nega prava, kadar je taka oblika primernejša od drugih orga-
nizacijskih oblik in

d) z režijskim obratom.

13. člen
V kakšni organizacijski obliki se bodo izvajale posa-

mezne dejavnosti iz 3. člena tega odloka, določi občina z
aktom o ustanovitvi gospodarske javne službe, koncesijskim
aktom ali drugim predpisom, s katerim uredi način izvajanja
gospodarske javne službe.

Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih
javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske
javne službe.

14. člen
Ob izpolnjevanju pogojev iz 35. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah lahko občina določene gospodarske
javne službe prenese v neposredno izvajanje.

Navedene gospodarske javne službe opravljajo zaseb-
ne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporabnikov
javnih dobrin, če izpolnjujejo vse predpisane tehnične, sani-
tarne, druge standarde in normative.

V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno javnih dobrin,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem

odlokom.

16. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega

uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov iz-
merljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve
glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife,
takse, nadomestila ali povračila.

Cene določa izvajalec v soglasju z občinskim svetom,
razen če občinski odlok ali zakon ne določa drugače. Obli-
kovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in mora omo-
gočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je obra-
tovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovost-
ni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih osnovnih sred-
stev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in
standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.

Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji upo-
rabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
rednosti njihove uporabe.

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kate-
gorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih
dobrin.

17. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske

javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, kate-
rih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali
je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu
se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega
člena tega odloka.

18. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospo-

darskih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki
urejajo financiranje javne porabe.

Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lah-
ko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in
dolgoročnimi krediti.

VI. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE
NALOGE

19. člen
Upravne, strokovno-tehnične, organizacijske in razvoj-

ne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja
občinska uprava.
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20. člen
Naloge iz prejšnjega člena tega odloka se nanašajo

zlasti na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih

javnih služb,
2. investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti

in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih
služb,

3. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih pod-
jetij,

4. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesio-
narjev ter postopke neposrednega prenosa,

5. strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb,

6. financiranje gospodarskih javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave gospodarskih javnih služb in

8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infra-
strukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.

21. člen
Zaradi ekonomičnosti in racionalnosti lahko strokovne

naloge iz 1. in 2. točke prejšnjega člena tega odloka občina
prenese na javno podjetje ali na drugo za to usposobljeno
institucijo.

22. člen
Naloge iz 7. in 8. točke 19. člena tega odloka se kot

javno pooblastilo prenesejo na izvajalce gospodarskih javnih
služb.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

23. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet ime-

nuje 3-članski svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojno-

sti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim
se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična
opravila.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se

uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju
s tem odlokom.

25. člen
Ureditev gospodarskih javnih služb v skladu z določba-

mi tega odloka se izvede postopoma, vendar najkasneje do
31. 7. 2000.

V tem času mora občina sprejeti ustrezne akte in druge
odločitve iz 12. člena tega odloka.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list RS,
št. 6/95) v tistih delih, ki se nanašajo na območje Občine
Benedikt.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-008/99
Benedikt, dne 1. decembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

4720. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št.
82/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list
RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne
22. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Benedikt znaša
0,04 SIT/m2.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-005/99
Benedikt, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

4721. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun
komunalnega prispevka za opremljanje
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega
zemljišča

Na podlagi 6., 15. in 121. člena statuta Občine Bene-
dikt (Uradni list RS, št.19/99) in 4. člena odloka o komunal-
nem prispevku v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 93/99)
je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 22. 10. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun

komunalnega prispevka za opremljanje
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami

komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega

zemljišča
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1. člen
Na osnovi ugotovljenih povprečnih stroškov komunal-

nega opremljanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste
komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne
rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Benedikt za leto 1999 določi naslednja izho-
diščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov oprem-
ljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunal-
nih objektov in naprav:

Opis opremljenosti: Delež komunalnih objektov
(napeljava, označena z *, predstavlja in naprav
osnovno oziroma izhodiščno v odvisnosti od osnovne
komunalno opremo) komunalne opreme

1. Objekti in naprave individualne
komunalne rabe (IKU=5,0%):
a) vodovodno omrežje * 35,5%
b) fekalna kanalizacija * 38,0%
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi * 26,5%
– v izvedbi z zračnimi vodi 16,5%
2. Objekti in naprave kolektivne
komunalne rabe (KKU=6,5%):
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki * 65,0%
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov 38,5%
– v makadamski izvedbi 19,0%
b) javna parkirišča v sklopu ceste * 17,5%
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabrih * 7,0%
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih 3,5%
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin
v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija) * 10,5%

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-017/99
Benedikt, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BLED

4722. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 2. točke
drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 6. decembra 1999
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bled za leto 2000 se

financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Bled za leto 1999 za iste programe kot v
letu 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999
in začete v letu 2000.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2000.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.

Št. 40302-1/99
Bled, dne 6. decembra 1999

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BLOKE

4723. Odlok o turistični taksi v Občini Bloke

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98), 6. in 84. člena statuta Občine Bloke (Urad-
ni 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 turistični taksi v Občini Bloke

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Bloke, oprostitve, način poročanja in nadzor nad evidenti-
ranjem in odvajanjem.
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2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist

za vsako nočitev na območju Občine Bloke, če nima prijav-
ljenega stalnega bivališča v Občini Bloke. Turistično takso
plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa je določena v točkah. Višina turistične

takse na območju Občine Bloke znaša 10 točk. Znesek
turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število
točk z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Re-
publike Slovenije.

4. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistič-
no takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ter voditi
evidenco o plačani turistični taksi, iz katere mora biti razvid-
no število prenočitev posameznega turista in znesek plača-
ne takse. Pobrano turistično takso nakazujejo do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec na žiro račun Občine Bloke.

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.

5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti

mesečno poročilo o plačani turistični taksi občinski upravi
občine Bloke, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec,
na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– naslov osebe iz 4. člena tega odloka,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število gostov,
– število prenočitev,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali

oprostitve v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in
– znesek plačane turistične takse.
Poročilo so osebe iz 4. člena tega odloka dolžne poši-

ljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na
prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripi-
še, da gostov ni bilo na prenočevanju.

6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni organ Občine Bloke
v okviru svojih pooblastil.

Osebe iz 4. člena tega odloka so pristojnemu organu
Občine Bloke dolžne omogočiti nadzor in vpogled v eviden-
ce, v skladu z 28. členom zakona o pospeševanju turizma.

7. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse se uporab-

ljajo določila zakona o pospeševanju turizma.

8. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT
sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na pre-
nočevanje, če:

1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občinski upravi
ne poda ali ne poda verodostojnih podatkov, z namenom
utaje plačila turistične takse in prikrivanje dohodka (5. člen)

2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek iz prejš-

njega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o krajevni turistični taksi v Občini Loška dolina (Uradni list
RS, št. 68/96).

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Nova vas, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

CELJE

4724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Otok I

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 zazidalnega načrta Otok I

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I,
ki ga je izdelal RC – Planiranje Celje d.o.o. (št. proj. 356/99)
in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in do-
polnitev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od
leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in
srednjeročnega družbenega plana občine Celje (Uradni list
SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek opredeljuje spremembo namembnosti dela

objekta za opravljanje slaščičarske dejavnosti za investitorja
Podvratnik Alojza in Silvo na parcelah 1153, k.o. Celje.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta Otok I se začne osmi dan od objave sklepa v
Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Kajuh in v prosto-
rih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgr-
njeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu
in kraju javne obravnave bo obveščena Mestna četrt Kajuh
naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ mestne četrti posreduje pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se Krajevna skupnost strinja z
osnutkom.
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Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-314/99
Celje, dne 30. novembra 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

ČRNOMELJ

4725. Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 18. 11. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani
sveta).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta (v nadaljeva-
nju: delovnih teles sveta) in njihovih članov. Način dela de-
lovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v
aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki
delovnih teles.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem

jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta
poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsed-

nik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine, v katerega zunanjem krogu je ime občinskega orga-
na “OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor
občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več

kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan

20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče
njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo
skliče predsednik volilne komisije.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

začasno tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije pred-
laga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o
županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih
članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso
imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne
odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritož-
bah, ki so jih na svet zoper odločitev občinske volilne komi-
sije vložili kandidati za člane sveta in predstavniki kandidatur
oziroma list kandidatov in predlaga potrditev mandatov za
člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga svetu tudi odločitve o
morebitnih pritožbah, ki so jih zoper odločitev občinske
volilne komisije podali drugi kandidati za župana ali pred-
stavniki kandidatur.

10. člen
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne

komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o
izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandi-
datov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme gla-
sovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z
odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kan-
didata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
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Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana ter na podlagi poročila mandatne komisije
posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župa-
na, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

Svet sprejme ugotovitveni sklep o potrditvi mandata
županu.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata dotedanjemu svetu preneha
članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih
delovnih telesih sveta.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

12. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zako-

nom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej

in sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih
člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte,

razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet
na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz njegove pri-
stojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje)
teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-

lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje
predstavnike.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne nara-
ve, ki so kot osebni podatki, državne, uradne, obrambne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev, za katere izve pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim
aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkci-
je občinskega funkcionarja.

13. člen
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi

mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije.

14. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni

z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

15. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih

občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila,
ki so mu potrebna v zvezi z delom v svetu in njegovih delov-
nih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana
pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba
odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

16. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni

obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove,
da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot
3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvez-
no prisoten župan ali direktor občinske uprave. Na posa-
mezno vprašanje ali pobudo lahko, po pooblastilu župana ali
direktorja, poda odgovor tudi strokovni delavec občinske
uprave.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občin-
ske uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji
seji.

Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun na-
mestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovo-
rita pisno, pisno pa morata odgovoriti na vprašanja in pobu-
de, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti
praviloma posredovan vsem članom sveta s sklicem ali pa
na prvi naslednji redni seji, najkasneje pa v treh mesecih od
seje, na kateri je bilo vprašanje postavljeno.

17. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje

vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasni-
lo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se
o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

18. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delov-

nih teles, katerih član je.
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Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta ali delovnega telesa, ki se ne udeleži seje
sveta oziroma delovnega telesa, ne pripada del plače za
nepoklicno opravljanje funkcije oziroma nagrada, ki mu v
tem mesecu pripada za udeležbo na seji.

Če se član delovnega telesa ne udeležuje sej delov-
nega telesa, lahko predsednik delovnega telesa s poseb-
nim sklepom delovnega telesa predlaga svetu njegovo raz-
rešitev.

Če so tri seje organa zaporedoma nesklepčne, izvoli
svet nov organ.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

19. člen
Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru

pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

Program dela sveta

20. člen
Župan pripravi predlog okvirnega programa za posa-

mezno leto.
Pri oblikovanju okvirnega programa dela sveta lahko

sodelujejo svetniki in stalna delovna telesa.
Okvirni program dela predlaga župan v sprejem svetu.
Na podlagi sprejetega programa dela sveta, se uvršča-

jo posamezne zadeve na dnevni red seje sveta.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba
na seji

21. člen
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in

na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom obči-
ne, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Župan, podžupan ali član sveta, ki je pooblaščen za

vodenje sej sveta lahko za posamezno sejo sveta svoja
stališča o pomembnejših zadevah koordinira z vsemi svet-
niškimi skupinami.

23. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda

se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo
podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo in gradiva za sejo sveta se obvezno pošljejo tudi
direktorju občinske uprave, predsedniku nadzornega odbo-
ra občine, predlagatelju posamezne zadeve, ki je na dnev-
nem redu ter županu, kadar ni sklicatelj seje župan.

Vabilo in gradiva prejmejo jih tudi politične stranke,
zastopane v svetu in novinarji sredstev javnega obveščanja v
istem predpisanem roku kot svetniki.

24. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odloča-

nje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na predlog delov-

nega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na
lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet
odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vroče-
no članom sveta in osebam iz drugega odstavka prejšnjega
člena najkasneje tri dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane
izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet
ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče
nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

25. člen
Izredna in redna seja ne moreta biti sklicani in potekati

istočasno.
Če je izredna seja sveta prekinjena zato, ker seja ni več

sklepčna, sklepčnosti pa ni niti po sklicu nadaljevanja seje,
mora predsedujoči sejo končati.

26. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor
občinske uprave.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

27. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku
seje.

28. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej

sveta pooblasti podžupana ali drugega člana (v nadaljeva-
nju: predsedujoči).



Uradni list Republike Slovenije Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 14807

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

29. člen
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov

in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah
sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z vabilom, ki mu je priloženo gradivo za
sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima ob prisotnosti
pooblaščene osebe pravico vpogleda v gradiva, ki so pred-
ložena članom občinskega sveta za to sejo, če gradiva niso
zaupne narave. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima jav-
nost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti.
Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane
sveta. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči naj-
prej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta,
pa ga odstrani iz prostora.

Župan ali predlagatelj gradiva predlaga svetu, da s
sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posa-
mezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev vars-
tva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo
podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno
pravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

30. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

31. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih drugih postopkovnih predlogih.

Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda, če tako predlaga
župan.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet
razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

32. člen
Po sprejemu dnevnega reda se odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje

in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

33. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet odloči o spremembi vrstnega reda

obravnave posameznih točk dnevnega reda.

34. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Ves čas razprave ima predlagatelj pravico pojasnjevati
predlagano gradivo, ko se priglasi k besedi.

Če ni župan predlagatelj, lahko poda župan ali od
njega pooblaščeni podžupan oziroma direktor občinske
uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo
predsednik delovnega telesa sveta, ki je zadevo obravnava-
lo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po sedem minut.

Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu,
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega
člana lahko traja največ pet minut.

Razpravljalec lahko razpravlja le enkrat, ima pa pravi-
co do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca.
Replika mora biti konkretna in se nanašati na v napovedi
replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute. Razprav-
ljalec ima pravico do replike na repliko, ki sme trajati naj-
več dve minuti.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

K razpravi se lahko priglasi tudi župan ali direktor ob-
činske uprave, predlagatelj gradiva, kadar to ni župan in
strokovni delavec, ki ga določi predlagatelj.

Če se k razpravi priglasi nekdo, ki mu statut in po-
slovnik izrecno ne dajeta te pravice, odloča o tem občin-
ski svet.

35. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.
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36. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o

kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot tri minute.

37. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet.

38. člen
Odmor predsedujoči odredi na obrazložen predlog sku-

pine najmanj treh članov sveta, župana, podžupana ali pred-
lagatelja gradiva, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali od-
govorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

Predsedujoči lahko predlaga petnajstminutni odmor ka-
darkoli med sejo.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči svet, ali se
lahko odredi odmor, ali se seja nadaljuje, ali pa se seja
prekine in nadaljuje drugič.

V izjemnih okoliščinah lahko odloči svet o dolžini od-
mora z glasovanjem.

39. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča
sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

40. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

41. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

42. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav

ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak
drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu
besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti pro-
stor, v katerem je seja.

43. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

44. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

45. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost predsedujoči ugotavlja na začetku seje,

pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po
odmoru oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

46. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov, razen če zakon ali statut določata drugačno večino.
Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih
članov izrekla “ZA” njen sprejem.

47. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem svet odloča, če tako zahteva

najmanj četrtina članov sveta ali če tako sklene svet z naj-
manj četrtino glasov članov sveta pred odločanjem o posa-
mezni zadevi oziroma vprašanju.
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48. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta

poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati naj-
več dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

49. člen
Člani sveta se opredelijo in glasujejo tako, da predse-

dujoči najprej vpraša, kdo je za predlog in nato kdo je proti
njemu.

50. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na

predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh čla-
nov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.

51. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na pred-
log predsedujočega. Eden izmed predlaganih članov mora
biti obvezno iz vrst opozicije. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske
uprave ali delavec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. Glasuje se tako, da
se obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v

glasovalno skrinjico.

52. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta. Na podlagi izida glasovanja predse-
dujoči razglasi, da je predlog sprejet ali zavrnjen.

53. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja

ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na

predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje sveta

54. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje
sveta določi drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej sveta.
Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O
utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe spreje-
te, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma delavec ob-
činske uprave, ki je vodil zapisnik.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v
gradivo za redno sejo sveta. Člane sveta z njim pred potrje-
vanjem zapisnika seznani predsedujoči.

55. člen
Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak, ki

se hrani še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so
sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član sveta ima pravico poslušati magnetogram in tudi
drugi udeleženec seje, če je za to dobil pisno dovoljenje
predsedujočega. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave ob prisotnosti pooblaščene osebe po predhodnem
dogovoru z direktorjem občinske uprave.

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesed-
no prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.
Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so
razlogi utemeljeni. Župan mora ugoditi zahtevi, če član sveta
zahteva dobesedni prepis svoje razprave na seji sveta.

56. člen
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapi-

sniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se
hrani v arhivu občinske uprave.
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O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

57. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo

sveta, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občin-
ske uprave. Vpogled odredi direktor občinske uprave na
podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve in odred-
ba se hranita pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

58. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi

svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-

loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila
za svet

59. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna

telesa sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposleni-
mi v občinski upravi.

Direktor občinske uprave določi delavca v občinski
upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja
druga opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor
občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

60. člen
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje svet najpozneje
v roku 30 dni po konstituiranju sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in
druge organe, ki jih imenuje svet,

– svetu ali županu daje pobude oziroma predloge in
mnenja v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti,

– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje od-
ločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge
prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

61. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot

svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svoje-
ga delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom
o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in daje-
jo svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta obravnavajo in
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove

pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

62. člen
Komisije in odbori obravnavajo predloge aktov in dru-

gih odločitev iz pristojnosti občine na področju svojega de-
lovanja, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in svetu podajo svoje stališče s predlogom
odločitve.

Obravnavo je komisija ali odbor dolžan opraviti najka-
sneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave splošnega akta.

Komisija ali odbor lahko predlaga svetu v sprejem odlo-
ke in druge akte iz njegove pristojnosti.

63. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom

občine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,
– odbor za kmetijstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti,
– statutarno-pravna komisija.

64. člen
Odbori in komisije opravljajo naloge iz 61. in 62. čle-

na, ki se nanašajo na občinsko pristojnost na naslednjih
področjih:

1. Odbor za družbene dejavnosti:
– otroško varstvo,
– izobraževanje,
– zdravstvo in socialno varstvo,
– kultura,
– šport in rekreacija,
– občinske javne službe (zavodi).
2. Odbor za gospodarstvo:
– gospodarstvo,
– malo gospodarstvo in obrt,
– lokalna gospodarska infrastruktura,
– gospodarske javne službe,
– urbanizem in okolje,
– promet in zveze,
– gospodarjenje s premoženjem
– stanovanjsko.
3. Odbor za kmetijstvo, turizem in dopolnilne dejav-

nosti:
– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– lovstvo,
– ribištvo,
– veterina,
– turizem,
– dopolnilne dejavnosti.
4. Statutarno-pravna komisija:
– obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta

in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
– po sklepu sveta obravnava predloge odlokov in dru-

gih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov ter oblikuje
svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnava-
nih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine in
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glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti ob-
čine,

– predlaga svetu v sprejem obvezno razlago določb
splošnih aktov občine,

– med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako
zahteva predsedujoči sveta, razlaga poslovnik sveta.

Drugim stalnim in občasnim delovnim telesom določi
področje njihovega delovanja svet ob njihovi ustanovitvi.

65. člen
Druga stalna in občasna delovna telesa ustanovi svet s

sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

66. člen
Predsednika in člane odborov in komisij imenuje svet

na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, treh članov občinskega sveta ali župana izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
lahko predlagajo kandidate tudi zainteresirane organizacije v
občini in občani.

Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov.
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s člans-

tvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi.

67. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana

odbora sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine
članov sveta, lahko pa se razreši tudi skladno z 18. členom
tega poslovnika.

68. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne
seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mne-
nja, stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

69. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnava-
no problematiko. O seji delovnega telesa pa se obvestijo
župan, direktor občinske uprave in predsedujoči.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

70. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in

statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, ob-

vezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

71. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in

zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte.
Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko pred-

lagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine
določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

V skladu z določbami statuta lahko tudi volivci zahteva-
jo od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

72. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se shrani v arhivu občinske

uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

73. člen
Odloki se sprejemajo v dveh obravnavah, v prvi obrav-

navi kot predlog za izdajo odloka, v drugi obravnavi kot
predlog odloka.

Predlagano besedilo odloka mora vsebovati naslov od-
loka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-
nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član
sveta, pošlje predlagano besedilo odloka županu ali predse-
dujočemu.

74. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predlaganega besedila odloka na sejah
sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predlaga-
nega besedila odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni
predlagatelj.
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75. člen
Predsedujoči sveta pošlje predlagano besedilo odloka

v obravnavo članom sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavano besedilo odloka.

76. člen
Če na predlagano besedilo odloka v prvi obravnavi ni

bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi predlagano besedilo
odloka v drugi obravnavi bilo enako kot v prvi obravnavi,
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme odlok na isti
seji, tako da se prva in druga obravnava odloka združita.

77. člen
V prvi obravnavi predlaganega besedila odloka se raz-

pravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in
načelih ter temeljnih rešitvah predlaganega besedila odloka.

Če svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom
zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlagano besedilo odloka na podlagi stališč in
sklepov, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi besedila odloka.

78. člen
V drugi obravnavi razpravlja svet po vrstnem redu o

vsakem členu predlaganega besedila odloka. Ko svet konča
razpravo o posameznem členu predlaganega besedila odlo-
ka, glasuje o odloku v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predlaganega bese-
dila odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu
umika odloči svet, razen v primerih, ko je predlagatelj žu-
pan. Župan lahko vsak čas umakne predlagano besedilo
odloka.

79. člen
V drugi obravnavi predlaganega besedila odloka lahko

predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim
za sejo sveta, na kateri bo obravnavano predlagano besedi-
lo odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji sveta lahko predlagajo amandma najmanj
štirje člani sveta, predlagatelj odloka in župan.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do glasova-
nja o amandmaju spremeniti ali dopolniti amandma oziroma
ga umakniti.

80. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

81. člen
Statut občine, poslovnik o delu sveta in proračun se

sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov iz 70. člena tega
poslovnika, če zakon ne določa drugače, odloča svet na eni
obravnavi.

82. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pravi-

loma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi
sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

83. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandma v
ustni obliki. Pred glasovanjem je treba ustno vloženi amand-
ma v pisni obliki predložiti predsedujočemu.

O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje
pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga
vsak predlagatelj odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika, ki ve-
ljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni
za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja
odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

84. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči,

da bo na isti seji opravil obe obravnavi predlaganega besedi-
la odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem
postopku, če gre za:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki
sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave predlagane-
ga besedila odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predla-
ga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku.
O tem odloči svet takoj po vložitvi predloga.
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5. Postopek za sprejem obvezne razlage

85. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb in aktov sveta.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava

statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih
delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana
in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
svetu v postopek.

Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s
tem poslovnikom določen za sprejem akta, ki se razlaga.

6. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

86. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot
nov splošni akt (uradno prečiščeno besedilo).

Tak splošni akt sprejema svet po postopku, ki ga ta
poslovnik določa za sprejem splošnega akta, ki se spre-
minja.

87. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu v skladu s statutom občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi svet.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

88. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje svet, se opravijo po
določilih tega poslovnika.

89. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

kandidati razvrstijo po abecednem vrstnem redu prvih črk
njihovih priimkov.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
sveta in je zanj glasovala večina tistih, ki so glasovali.

90. člen
Javno se glasuje o vsakem kandidatu posebej po vrst-

nem redu.

91. člen
Tajno se glasuje z glasovnico.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
vrstnem redu njihovih priimkov.

92. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se obkroži zaporedno številko pred priim-

kom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in
največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skla-
du z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

93. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrst-
nem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glaso-
vanju.

94. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

95. člen
Predsednika in člane delovnih teles sveta lahko imenu-

je svet na podlagi liste kandidatov za predsednika in člane,
ki jo določi predlagatelj po 66. členu poslovnika.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana

96. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov sveta.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino

glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

97. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
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Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles
in drugih organov ter funkcionarjev občine

98. člen
Člani sveta in občinski funkcionarji imajo pravico od-

stopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skla-
du z zakonom in statutom občine predčasno preneha man-
dat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja
članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

99. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu

predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov

sveta, v objavo jih po pooblastilu župana pošilja direktor
občinske uprave.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

100. člen
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles
sveta in župana.

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
javnost.

101. člen
Župan zagotavlja pogoje za delo predstavnikov javnih

občil na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo gradivo seje sve-

ta in druge informacije o delu občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in

delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

102. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od po-
stopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta
poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se
sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

103. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlo-
kov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

104. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če
se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke
dnevnega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do
naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške do-
ločbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika,
ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNI DOLOČBI

105. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik Občinskega sveta občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 48/95).

106. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 015-03-1/99
Črnomelj, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.
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DIVAČA

4726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94 in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 10.
redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občin-

skega glasila Občine Divača.

2. člen
Ime občinskega glasila je: GLASNIK.

3. člen
Ustanovitelj občinskega glasila je: Občina Divača.
Izdajatelj glasila je: Občina Divača, Kraška cesta 32,

Divača.
Naslov uredniškega odbora: Kraška cesta 32, Divača.

4. člen
Občinsko glasilo izhaja pravilom trimesečno. Glasilo je

brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Diva-
ča. Izhaja v nakladi 1500 izvodov, na formatu A4 in v sloven-
skem jeziku.

5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.

6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih

dogodkih iz življenja in dela v Občini Divača, lahko pa obrav-
nava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi infor-
mator in prostor objav in razpisov, za potrebe Občine Divača.

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informa-
cij o vseh področjih življenja in dela Občine Divača.

7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgo-

vorni urednik in šest članov. Mandatna doba članov ured-
niškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občin-
skega sveta. Odgovornega urednika imenuje župan Občine
Divača, člane uredniškega odbora pa imenuje Občinski svet
občine Divača. Člani uredniškega odbora imajo pravico do
nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Divača po
vsakokratnem izidu glasila.

8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in ured-

niško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor
predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti
v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora
in izdajanje glasila. Uredniški odbor obravnava predloge in
pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.

9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pripra-

va besedil, oblikovanje glasila, tisk itd.) lahko župan Občine
Divača na predlog uredniškega odbora prenese pogodbeno
na zunanje izvajalce.

10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti sa-

mo za:
– stroške priprave in tiska,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, ureja-

njem in izdajanjem glasila.

12. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti

glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih
glasil.

13. člen
Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbo-

ra, župan pa odgovornega urednika v roku 30 dni po začet-
ku veljave tega odloka.

Do imenovanja novega uredniškega odbora ter odgo-
vornega urednika, opravljata te naloge dosedanji uredniški
odbor in dosedanji odgovorni urednik.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 10/02
Divača, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBJE

4727. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Dobje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in v zvezi s 23. členom istega zakona je
Občinski svet občine Dobje na 6. redni seji dne 12. 11.
1999 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Dobje

1. člen
Strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane

občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine
Dobje v višini 20 tolarjev na mesec za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.

2. člen
Sredstva se strankam nakazujejo enkrat letno na njihov

žiro račun.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 do izteka mandata članov občinskega sveta.

Št. 3/99
Dobje, dne 12. novembra 1999.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

4728. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Dobje

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št.12/99) je
Občinski svet občine Dobje na 6. seji dne 12. 11. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Dobje

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postane na-

slednja nepremičnina na območju Občine Dobje, ki je bila
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in je pretežno
namenjena opravljanju kulturne dejavnosti: kulturna dvora-
na, pripadajoči prostori, k. o. Suho št. parc. 86/2, z. k. vl.
380; velikost 359 m2; lastnik Občina Dobje.

2. člen
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kultur-
nim dejavnostim.

3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški
knjigi.

4. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa ni mogoče spre-

meniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Dobje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2/99
Dobje, dne 12. novembra 1999.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

4729. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah PUP za območje
Občine Škofja Loka

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Polja-
ne (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet
občine Gorenja vas-Poljane na 9. redni seji dne 26. 11.
1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah PUP za območje Občine Škofja
Loka

1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ob-
čine Škofja Loka.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.
Javna razgrnitev bo trajala od 6. 12. 1999 do 6. 1.

2000.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentaciji podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Gorenja vas-Poljane.

4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in

sicer v petek, 4. 1. 2000 ob 18. uri, v dvorani Kulturnega
doma v Poljanah.

5
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5-16/99
Gorenja vas, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

4730. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Polja-
ne (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet
občine Gorenja vas-Poljane na 9. seji dne 26. 11. 1999
sprejel

S K L E P
o prenehanju javnega dobra

1. Zemljišča s parcelno št. 1443/7 – neplodno v izme-
ri 14 m2, 1443/8 – neplodno v izmeri 8 m2, 1443/9 –
neplodno v izmeri 72 m2, 1443/10 – neplodno v izmeri
35 m2 in 1443/11 – neplodno v izmeri 18 m2, vpisana pri
seznamu III, k. o. Dobje, prenehajo biti javno dobro in se
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vpišejo v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica za Obči-
no Škofja Loka, Občino Gorenja vas-Poljane, Občino Žiri in
Občino Železniki.

2. Zemljišča s parc. št. 1443/7 – neplodno v izmeri
14 m2, 1443/8 – neplodno v izmeri 8 m2,1443/9 – ne-
plodno v izmeri 72 m2, 1443/10 – neplodno v izmeri 35 m2

in 1443/11 – neplodno v izmeri 18 m2, k. o. Dobje, pred-
stavljajo del skupnega premoženja Občina Škofja Loka, Go-
renja vas-Poljane, Žiri in Železniki.

3. Za zemljišča s parcelnimi številkami, navedenimi v
2. točki tega sklepa, se po predhodno opravljeni sodni
cenitvi zemljišč sklenejo ustrezne pogodbe o prenosu last-
ninske pravice oziroma pravice uporabe na vlagatelje zahtev
za dodelitev zemljišč.

Št. 5-17/99
Gorenja vas, dne 26. novembra 1999.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

HODOŠ

4731. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni listi RS,
št. 80/94 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), 16. ter 98. člena statuta Občine Hodoš
je Občinski svet občine Hodoš na 9. redni seji dne 23. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 1999

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in način izvrševanja

proračuna Občine Hodoš za leto 1999 (v nadaljevanju: pro-
račun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna
ter občinskim premoženjem in proračunski nadzor.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in odhod-
ki ter prihodki od uporabljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto

1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki prora-
čuna v višini 37,363.859 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti v višini 28,001.880 SIT,
– investicijske obveznosti v višini 9,361.979 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna občine.

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom pred-
pisani pogoji za uporabo sredstev.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in

v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabni-
ke proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali
posameznim aktom organov občine, oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.

Pri trošenju oziroma uporabi proračunskih sredstev so
se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.

6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma

enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike
proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno za-

gotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koefi-
cientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
Vlada RS, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in
delovno dobo.

9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.

Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občinske-
ga sveta prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za
ta namen določena proračunska sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave

predložiti finančne načrte za leto 1999, ter zaključne račune
za leto 1998.

III. PRORAČUNSKI NADZOR

11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravljajo organi v
skladu z zakonom in nadzorni odbor, ki o svojih ugotovitvah
poroča občinskemu svetu.

IV. SREDSTVA REZERV

12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bi-

lanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% stalne proračun-
ske rezerve občine.
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Sredstva rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo
v skladu z zakonom in statutom občine.

13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanaša-
jo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
in o tem seznanja občinski svet.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se za

začasno kritje odhodkov porabijo sredstva na odločitev žu-
pana:

– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-
čuna občine določenim v bilanci odhodkov,

– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna,

– sredstva rezerv,
– najema posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mo-

ra biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila tega člena, kakor tudi o odpisu neiz-

terljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek
proračuna je potrebno upoštevati določila statuta občine.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev
občinskemu svetu.

16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s
pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

17. člen
Občinski urad lahko opravlja nadzor nad materialnim,

finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov prora-
čuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa
so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo
porabe sredstev.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna
Občine Hodoš za leto 1999 (Uradni list RS, št. 2/99).

19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Hodoš, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

4732. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Hodoš

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Hodoš na 9. redni seji dne 23. 11.
1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Hodoš

I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo na-

slednje nepremičnine na območju Občine Hodoš, ki so bile
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in so pretež-
no namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. vaško-kulturni dom Hodoš (št. zemlj. knji. vl. 314),
parc. št. 2130, lastnik KZ Panonka,

2. vaški dom Krplivnik ( št. zemlj. knji. vl. 237), parc.
št. 1422/2, lastnik Občina Hodoš-Šalovci,

3. vaško-gasilski dom Krplivnik (št. zemlj. vl. 27), parc.
št. 827, lastnik Občina Hodoš-Šalovci,

4. muzej Krplivnik, (št. zemlj. vl. 236), parc. št. 131,
lastnik Občina Hodoš-Šalovci.

II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služijo
kulturnim dejavnostim.

III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna

infrastruktua na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.

IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče

spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta ob-
čine Hodoš.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 340/99
Hodoš, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.
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HORJUL

4733. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

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), dogovora o usklajevanju meril za določanje obmo-
čij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Urad-
ni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 15.
člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99), je
Občinski svet občine Horjul na 11. seji dne 25. 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 Horjul

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.
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne grad-
nje.

2. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skup-
na površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, ne-
pokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča...), ki je
namenjena poslovni dejavnosti.

3. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma
za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.

Za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva samo
30% površine.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik

funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, na-
jemnik ...), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.

Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in dru-
gih podobnih in humanitarnih organizacij,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-
stvu (gospodarska poslopja ipd.),

– za potrebe šolstva,
– za potrebe športa in rekreacije,
– za občinsko lastnino in lastnino društev.

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 Horjul.
Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in
izda odločbo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Horjul, Zaklanec, Podolnica, Ljubgojna,

Vrzdenec in Lesno Brdo
II. območje: Žažar, Koreno, Samotorica.

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.

Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti razpo-
redi del naselja v drugo območje, kot je za naselje določeno
v 7. členu.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v prido-

bitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih

objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev,

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasled-
njimi točkami:

Število točk
a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 20
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2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

Število točk
– ceste (makadam in asfalt) 30

11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo – vikend,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,

– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost,

– za nezazidano stavbno zemljišče se smatra zemlji-
šče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

Stanovanjski namen 40 30
Počitniški namen - vikendi 80 80
Poslovni namen - nepridobitni 150  100
Poslovni namen - pridobitni  200  150
Nezazidano stavbno zemljišče 20  15

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na

prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje in-
frastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Območje Število točk

I. območje 1000
II. območje  800

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgrad-
be z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

Individualna samostojna hiša 50 30
Vrstna hiša 30 20
Hiša z gospodarskim poslopjem 30 20
Blokovna gradnja 20 10

14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pri-

dobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v
zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne eno-
te razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

1. kategorija 200 100
2. kategorija 150  75
3. kategorija 100  50

15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in dru-

gih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov
in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se
posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko
uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi toč-
kami:

Namembnost I. območje II. območje

1. kategorija 200 100
2. kategorija 150  75
3. kategorija 100  50

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po de-

janski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smi-
selno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost
uporabe v prilogi.

17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in
z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Horjul se vsako
leto določi do konca leta za naslednje leto občinski svet s
sklepom, na predlog župana občine.

19. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v tri-

mesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o
davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.

20. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Horjul posredo-

vati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma
sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Horjul,
pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.

Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi nastanek ob-
veznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spre-
membe, 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.

IV. OPROSTITVE

21. člen
Občina Horjul lahko v nekaterih primerih (elementarne

in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost ...) skladno
s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja
nadomestila če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogro-
žalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
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O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pi-
snega zahtevka zavezanca občinski svet 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.

V. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži

prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
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 občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VI. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

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

24. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za ob-
močje Mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88,
39/89).

25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 783/99
Horjul, dne 29. novembra 1999.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

Priloga iz 16. člena:

Namembnost uporabe funkcionalne enote Kategorija Kategorija
po 14. čl. po 15. čl.

Proizvodni namen

Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo 1
Kmetijska predelava 1
Pridobivanje gradbenih surovin 1
Predelava gradbenih surovin 1
Pridobivanje rudnin 1
Predelava rudnin 1
Predelava kovin 2
Predelava lesa 1

Namembnost uporabe funkcionalne enote Kategorija Kategorija
po 14. čl. po 15. čl.

Izdelava lesnih izdelkov 2
Izdelava električnih izdelkov in strojev 1
Izdelava vozil in strojev 1
Izdelava tekstila, oblačil in obutev 3
Zaključna del a v gradbeništvu 2
Izdelava papirja in izdelkov 1
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv 1
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač 3

Uslužnostni namen (lokal)
Gostinski lokal 1 2
Trgovina 1 3
Lekarna 2
Cvetličarna 2
Pošta 1
Banka, hranilnica 1
Hotel, prenočišča 1 1
Knjigarna, papirnica 2 3
Pekarna 2 3
Slaščičarna 2 3
Prirejanje iger na srečo 1
Turistična agencija 1

Storitveni namen (servis)
Frizerski salon 2 2
Kozmetični salon 2 3
Fotograf 2 1
Čistilnica 2 1
Avtoličarstvo 3 1
Avtomehanika 3 2
Avtokleparstvo 3 3
Avtoelektrika 3

RTV servis 2
Avtopralnica 2 1
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 2
Videoteka 1
Tisk in založništvo 3
Veterinarstvo 3 3
Avtošola 2 2
Vulkanizerstvo 3 2

Zdravstveni namen
Splošna ambulanta 2
Zobozdravstvena ambulanta 2
Fizioterapevtska ambulanta 2
Specialistična ambulanta

Izobraževalni namen
Učilnica 3
Kulturni namen

Vzgojno-varstveni namen
Vrtec 3

Športno-rekreacijski namen
Fitnes 2
Teniško igrišče 2
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4734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Na podlagi 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 18/99) in 18. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski
svet občine Horjul na 11. seji dne 25. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Horjul za leto 2000 znaša
0,20 SIT.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št. 784/99
Horjul, dne 29. novembra 1999.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

JESENICE

4735. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Jesenice 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, 1/99, 59/99, 61/99), 26.
in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št.
38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet
občine Jesenice na 12. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Jesenice za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 1999

(Uradni list RS, št. 41/99) se drugi odstavek 1. člena spre-
meni tako, da se glasi:

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapi-
talski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki občine
in prihodki iz preteklega leta. Na strani odhodkov so izkazani
planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski od-
hodki in investicijski transferi.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane pri-

hodke v višini 1.797,938.000 SIT in odhodke v višini
1.791,863.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhod-
kov znaša 6,075.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 11,150.000 SIT in dana

posojila v višini 12,300.000 SIT. Razlika med danimi posoji-
li in prejetimi vračili posojil znaša 1,150.000 SIT.

Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 ob-
sega odplačila posojil v višini 4,925.000 SIT. Neto zadolže-
vanje proračuna znaša 4,925.000 SIT.

3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v višini 4,000.000 SIT.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski
svet.

4. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela

tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-11/99-21801
Jesenice, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOČEVJE

4736. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kočevje za leto 1999

Na podlagi 11. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet
občine Kočevje na 9. redni seji dne 30. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Kočevje za leto 1999

1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Kočevje za leto

1999 (Uradni list RS, št. 51/99) se spremeni tako, da se
glasi:

Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zne-
skih:

SIT
A) Bilanca prihodkov 

in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.518,671.509,00
II. Skupaj odhodki 1.571,772.573,59
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) 53,101.064,59

B) Račun finančnih terjatev
in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev 54,000.000,00

I. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev 0,00
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SIT
II. Prejeta minus dana posojila in

sprememb kapitalskih deležev
(IV.–V.) 54,000.000,00

C) Račun financiranja
IV. Zadolževanje proračuna 0,00
V. Odplačilo dolgov 900.000,00
VI. Neto zadolževanje (IV.–V.) 900.000,00
VII. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računih (I+IV-II-V) 1.064,59

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in
so sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-6/98-121
Kočevje, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje vode

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/81), 16. in 19. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 27.
člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in
53/99 – popr.), je Občinski svet občine Kočevje na 9.
redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje vode

1. člen
2. člen odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in

ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 40/89,
Uradni list RS, št. 53/93) se dopolni tako, da glasi:

“Predlog varstvenih pasov za vodne vire sta izdelala
Geološki zavod Ljubljana in Hidroconsulting, d.o.o., Drago-
mer. Seznam teh virov je osnova za sprejem odloka varoval-
nih območij in varstvenih ukrepov na teh območjih. Obseg
varstvenih pasov je grafično prikazan v predlogu varovanja
vodnih virov, ki ga je izdelal Geološki zavod Ljubljana de-
cembra 1987 pod št. 188-1/88 in Hidroconsulting, d.o.o.,
Dragomer maja 1992 pod št. 36/92, junija 1992 pod št.
37/92, julija 1992 pod št. 43/92, oktobra 1992 pod št.
49/92, novembra 1992 pod št. 54/92, decembra 1992
pod št. 56/92, decembra 1993 pod št. 105/93, junija
1996 pod št. gotvarp/96, novembra 1999 pod št. Laze
1/99.

Grafični prikazi so na vpogled na Občini Kočevje Od-
delku za okolje in prostor.

Grafični prikazi so sestavni del odloka.“

2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
“Za vse posege ali spremembo dejavnosti na območju

varstvenih pasov, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora
za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti pred-
hodno strokovno mnenje oziroma presojo vpliva na vir pitne
vode pri pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode
na območju Občine Kočevje. Ocena je podlaga za izdajo
soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije, Občine Kočevje
ter upravljalca vodovoda.“

3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
KS Kočevje–mesto:
– izvir Rožni studenec
– vrtina RS-1 pri Rožnem studencu
– izvira pod Stojno
KS Stara Cerkev:
– izvir Slovenska vas
– vrtini VS-1 in VS-2 v Slovenski vasi
– Reberski studenec I. in II.
– izvir Mala gora
KS Rudnik–Šalka vas:
– izvir Željne
– izvir Cvišlerji
– izvir Koprivnik
– vrtina K-1 v Koprivniku
– izvir Mačkovec I. in II.
KS Ivan Omerza:
– izvir Mrzli studenec I. in II.
– izvir Rajndol
– izvir Kačji potok
– izvir in vrtina KL-1/93 v Knežji Lipi
– izvir Livold
– vrtina SL-1 v Spodnjem Logu
KS Poljanska dolina:
– izvir Brezovica
– vrtina B-1 pri Brezovici
– izvir Dol 1 in 2
– vrtini VD-1 in VD-2 v Dolu
– vrtina L-1/97 v Lazah pri Dolu
KS Kočevska Reka:
– izvir Mali Mošenik
– izvir Veliki Mošenik
– izvir Spodnji potok
– izvir Novi Lazi
– izvir Mokri potok
– izvir Pod skalo
– izvir Borovec
– izvir Briga
– vrtina KR-5 v Kočevski Reki
– izvir Mrzli studenec (Gotenica).

4. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata

Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za okolje in
prostor.“

5. člen
15. člen odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in

ukrepih za zavarovanje voda se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki rav-
na v nasprotju z določili 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega
odloka.
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Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje“.

6. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
“Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno

vodo, kot posledica dejavnosti v vodovarstvenem območju,
bremenijo neposredno njihove povzročitelje.“

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4738. Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Kočevje

Na podlagi 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 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 –
popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji
dne 25. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Kočevje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od-

mero komunalnega prispevka v Občini Kočevje ter za opro-
stitve in znižanja komunalnega prispevka.

II. ZAVEZANCI

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti na-

membnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za po-
seg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-

nalno 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 na javno
infrastrukturo mora biti razvidno iz tehničnega izračuna pro-
jektanta.

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

3. člen
Če s prostorskimi akti opremljanja stavbnih zemljišč ni

drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče,
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

4. 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
na podlagi sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega
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.

5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje vseh stroškov ko-

munalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč
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 stavb-
nega 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 C 100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
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6. 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 5. člena).

7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbne-

ga zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh
stavbnih parcel v Občini Kočevje v predhodnem letu na dan
31. 1. 1999 znaša 5.517 SIT/m2.

V povprečju stroškov komunalnega opremljanja za m2

stavbnega zemljišča (5.517 SIT/m2 je 100%) je upoštevana
opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:

individualna raba: 38,43%
fekalna kanalizacija 13,73%
vodovod 5,21%
elektrika 17,77%
telefon 1,72%

kolektivna raba: 61,57%
cesta asfalt /makadam 45,60%/29,86%
meteorna kanalizacija 13,70%
javna razsvetljava 2,27%
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prve-

ga odstavka tega člena se mesečno revalorizira z indeksom
porasta cen – nizke gradnje, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

8. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcij-

skega faktorja glede na namembnost objekta zniža kot olaj-
šava za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti v
občini:

K= 0,2 za kmetijske gospodarske objekte
K= 0,8 za poslovne in proizvodne objekte.

9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih

in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov in objektov, katerih investi-

tor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odme-
ri in zavezanec 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.

O oprostitvah iz drugega in tretjega odstavka tega čle-
na odloča občinski svet na predlog občinske uprave.

VI. POSTOPEK ODMERE

10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska upra-

va na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4.

člena b) točke, 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.

11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.

12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sred-

stva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih

postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede
po merilih tega odloka, če je za zavezanca to ugodneje.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati drugi

odstavek 2. člena odloka o povprečni gradbeni ceni stano-
vanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena
stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).

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

Št. 462-7/99-143
Kočevje, dne 29. novembra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4739. Pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju
in upravljanju javnih športnih objektov v Občini
Kočevje

Na podlagi 3., 7., 9., 21. in 22. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93), 21. in 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99
– popravek), 2. in 4. člena sklepa o določitvi športnih objek-
tov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
23/99), sklepa o oblikovanju najvišje najemnine za poslov-
ne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslovne prosto-
re, ki so družbena lastnina na področju Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 2/91) in v zvezi z 9. členom pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni
list RS, št. 77/98 in 10/99 – spremembe in dopolnitve) ter
pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni
list RS, št. 25/81 in 65/99) je Občinski svet občine Kočevje
na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o vrednotenju, financiranju, koriščenju
in upravljanju javnih športnih objektov

v Občini Kočevje
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I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za vrednotenje

športnih objektov, načini financiranja upravljanja s športnimi
objekti in koriščenja športnih objektov.

2. člen
Določila tega pravilnika je potrebno uskladiti s podza-

konskimi akti, ki jih predvideva 22. člen zakona o športu
(normativi, standardi in priporočila za načrtovanje, graditev,
opremljanje in vzdrževanje športnih objektov) v roku treh
mesecev po njihovem sprejetju.

II. VREDNOTENJE FUNKCIONALNEGA OBRATOVANJA
ŠPORTNIH OBJEKTOV

3. člen
Vrednotenje funkcionalnega obratovanja je deljeno v

dva segmenta:
a) vrednotenje poslovnih prostorov in stanovanj,
b) vrednotenje objektov in površin namenjenih športu.

a) Oblikovanje cene najema poslovnih prostorov in sta-
novanj

Ceno najema poslovnih prostorov in stanovanj sestav-
ljata dve postavki:

– najemnina poslovnih prostorov in stanovanj, ki jo do-
loči pristojni oddelek Občine Kočevje na podlagi pravilnika
o merilih in načinu zagotavljanja vrednosti stanovanj in sta-
novanjskih hiš ter sistemu točkovanja, ki ga najemniki plaču-
jejo lastniku objektov,

– materialni stroški (elektrika, voda, čiščenje...).
Osnovna enota najema je površina (m2).

b) Oblikovanje cene najema objektov in površin name-
njenih športu

Za izračun cene najemne ure (60 min.) za odkrite in
pokrite športne objekte se upošteva elemete izračuna:

– obratovalni stroški (elektrika, voda, ogrevanje, čišče-
nje, hišniška opravila; komunalne storitve, zavarovalne pre-
mije, nadomestilo za uporabo zemljišča, dela po pogodbi in
ostali skupni stroški);

– stroški upravljalca (plača s prispevki in drugimi oseb-
nimi prejemki za dogovorjeno število zaposlenih delavcev
ter materialni stroški);

– amortizacija odkritih in pokritih športnih objektov in
športne opreme;

– investicijsko vzdrževanje odkritih in pokritih športnih
objektov in športne opreme;

– tekoče vzdrževanje odkritih in pokritih športnih ob-
jektov in športne opreme.

Osnovna enota najema je čas uporabe (60 min.).

4. člen
Cenik najema oblikuje upravljalec v skladu s pravilni-

kom o koriščenju objektov Športnega centra Gaj – hišni red
(oktober 1997), in sicer:

a) najemna ura za izvajalce letnega programa športa in
najemnike s področja vzgoje in osnovnega šolstva v Občini
Kočevje (brez amortizacije);

b) najemna ura za najemnike s področja srednjega
šolstva;

c) najemna ura za športna društva in klube, ki niso
izvajalci letnega programa športa, rekreacijo, profitne orga-
nizacije, negospodarske ustanove iz Kočevja (ekonomska
cena);

d) najemna ura za najemnike iz drugih občin in tujce.

5. člen
Upravljalec vsako leto izdela predlog cen najemne ure.

Cenik, usklajen s pristojnim oddelkom občinske uprave,
potrdi župan Občine Kočevje in velja predvidoma za obdob-
je od julija tekočega leta do julija naslednjega leta ob upo-
števanju rasti cen življenjskih stroškov.

III. VIRI FINANCIRANJA UPRAVLJALCA S ŠPORTNIMI
OBJEKTI

6. člen
Upravljalec pridobiva sredstva za upravljanje s športni-

mi objekti:
1. z naslova najemnin in plačila materialnih stroškov,
2. iz občinskega proračuna,
3. sponzorstva, donatorstva...

1. z naslova najemnin in plačila materialnih stroškov:
– materialni stroški najemnikov poslovnih prostorov in

stanovanj,
– uporabniki s področja srednjega šolstva v skladu s

pogodbo,
– rekreacija,
– ostalo;

2. iz občinskega proračuna:
– s proračunske postavke za šport: dogovorjeno števi-

lo ur vadbe v/na športnih objektih za športna društva in
klube, ki so bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje
programov s področja športa in jim je bilo v skladu s pravilni-
kom za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
dodeljeno pripadajoče število ur vadbe v tem letu;

– s proračunske postavke šolstvo: v skladu s pogodba-
mi z uporabniki s področja vzgoje in osnovnega šolstva;

– znesek z naslova najemnin poslovnih prostorov in
stanovanj;

– dogovorjeni delež za stroške upravljalca (plačilo za
izvajanje nalog upravljanja za upravljalska in računovodsko-
administrativna dela v skladu s pogodbo o upravljanju);

– za investicije v športne objekte po programu spreje-
tem na občinskem svetu;

– investicijsko vzdrževanje odkritih in pokritih športnih
objektov in opreme, ki presega znesek 10% letnega prihod-
ka z naslova upravljanja (najemnine).

IV. KORIŠČENJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

7. člen
Prednost pri koriščenju športnih objektov imajo progra-

mi šolske vadbe, sledijo programi:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,
– programi selektivnega športa otrok in mladine ter

kakovostnega, tekmovalnega in vrhunskega športa,
– športna rekreacija,
– ostali programi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 14827

8. člen
Urnik koriščenja športnih objektov za redno šolsko

športno vadbo izdela vodstvo šole. Z urnikom vadbe mora
šola seznaniti upravljalca objektov.

Celotni urnik vadbe v športnih objektih pripravlja uprav-
ljalec športnih objektov v sodelovanju z izvajalci športnih
programov.

V. UPRAVLJANJE S ŠPORTNIMI OBJEKTI

9. člen
Način oddaje športnih objektov lokalnega pomena v

upravljanje določi s sklepom občinski svet na predlog župana.

10. člen
Upravljalec in lastnik športnih objektov na podlagi tega

pravilnika in sklepa o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Občini Kočevje skleneta medsebojno pogodbo o
upravljanju s športnimi objekti, v kateri se opredelijo pred-
vsem:

1. naloge upravljalca,
2. objekti in površine, ki jih lastnik objektov daje uprav-

ljalcu v upravljanje,
3. določitev financiranja,
4. nadzor nad gospodarjenjem z nepremičninami, po-

rabo sredstev in koriščenja športnih objektov,
5. medsebojne obveznosti naročnika in izvajalca.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Upravljalec vodi finančno poslovanje prihodkov in od-

hodkov z naslova upravljanja s športnimi objekti v skladu s
predpisi o finančnem poslovanju.

12. člen
Upravljalec posreduje ob polletju in ob koncu leta fi-

nančno poročilo o poslovanju in zaključni račun pristojnemu
organu lastnika objektov. Prav tako je upravljalec dolžan
predložiti druge podatke za katere je zaprošen in iz katerih je
razvidno njegovo delovanje in poslovanje.

13. člen
Upravljalec športnih objektov lahko odda poslovne pro-

store, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje ali za izvajanje
dogovorjenega letnega programa športa, v najem. Ob tem
mora pridobiti soglasje lastnika in skleniti pogodbo o najemu.

14. člen
Najemnine poslovnih prostorov in stanovanj se zbirajo

na žiro računu lastnika (3. člen pravilnika). Tako zbrana
sredstva se nakažejo upravljalcu za upravljanje v skladu s
pogodbo iz 10. člena tega pravilnika.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-1/99-153
Kočevje, dne 29. novembra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni
Log–Dolga vas II

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 33. 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 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99
- popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne
25. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za

stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log–
Dolga vas II

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za ob-

močje P5/S14- Mestni Log–Dolga vas II, ki ga je izdelal
Populus, d.o.o., iz Ljubljane pod št. proj. 69/02/95 v okto-
bru 1999, za dobo 30 dni.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kočev-

je, na Oddelku za okolje in prostor, Ljubljanska 26, Kočevje
in Krajevne skupnosti Kočevje-mesto, TZO 8, 1330 Kočevje.

3. člen
V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor

Občine Kočevje organiziral javno razpravo (obravnavo) o
osnutku zazidalnega načrta. O kraju in času razprave bodo
občani obveščeni naknadno.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svo-

je pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestu
javne razgrnitve, ali pa jo pisno posredujejo na naslov: Obči-
na Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje. Rok za pripombe in predloge poteče tride-
seti dan po začetku javne razgrnitve.

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

Republike Slovenije.

Št. 352-14/95-141
Kočevje, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

LENART

4741. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Obči-
ne Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 26. 10. 1999 sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

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

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

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Lenart 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 Lenart so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državna ceste.

4. člen
(kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

Lokalne ceste v Občini Lenart v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih
cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali
zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Lenart 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 nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije) ter fizične osebe. 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 Lenart 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
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

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

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno ali 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 Lenart na predlog župana, nje-
na 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.

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.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Lenart.
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12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresni-
čevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme
Občinski svet občine Lenart, na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

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 občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ (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;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

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

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

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

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

– 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 (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka);

– 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 ter 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.

Občinski svet občine Lenart lahko predlaga Vladi Re-
publike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upora-
bo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju
s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi pro-
metno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrže-
vanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povra-
čila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. 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 opravljanja 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 in
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)

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

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.
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19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci 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.

21. člen
(obveznost 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 pristojnega občinskega upravnega or-
gana (pristojne službe občinske uprave) za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elemen-
tov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost 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 in rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske 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
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce 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.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste mora dati investitorju oziroma uprav-
ljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpola-
go 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.

24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

Pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za
graditev občinske ceste in objektov na njej.

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

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

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

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
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 31. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste.

26. 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 zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa,
če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine Lenart.

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 Lenart na predlog župana
odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest
(npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne
skupnosti, Občinski svet občine Lenart 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 Lenart subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvenega dela
oddaja pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so
z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
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27. 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 pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvoza in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste
preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano ce-
sto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojne občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske
uprave) za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca 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
(omejitev uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanu,
– 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 naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste s skle-
pom 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.

Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
(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 naj-
manj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obvešča-

nja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signa-
lizacijo na občinski cesti.

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, 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 pristojen občinski upravni organ
(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 51. člena tega
odloka.

31. 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-
stojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste 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
varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito 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 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri glavni mestni cesti  12 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti  8 m
Določbe tega člena se uporabljajo za območja, ureje-

na s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Lenart.

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih 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 Lenart, se smejo napeljevati oziroma postav-
ljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu
le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne-
ga občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske
uprave) za ceste.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno
zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali iz-
vedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
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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)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občin-
skega upravnega organa (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 tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdr-
ževanja ceste.

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

34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in
opravljanje 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 pristojnega občinskega upravnega orga-
na (pristojne službe občinske uprave) za ceste. V soglasju
se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. 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 pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste v 15 dneh po vloži-
tvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo,
občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrže-
vanja 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 pristojnim občinskim upravnim
organom (pristojno službo občinske uprave) za ceste uskla-
diti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov)

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

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

37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ
(služba) odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh
dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površine 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 pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

38. 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 pristojnega občin-
skega upravnega organa (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 pristojen občinski upravni organ (pristojna
služba občinske uprave) za ceste zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v so-
glasju iz prvega odstavka tega člena.

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,
lahko pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.
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40. 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 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-

činske uprave) za ceste lahko pristojnemu upravnemu orga-
nu 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.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom (pristojno služ-
bo občinske uprave) za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournika in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa (pristojne službe občinske 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
upravljalec žičniške naprave.

43. člen
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

44. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ce-
ste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.

45. 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;
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 kakršne koli 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 kakršne koli

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

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

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

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

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

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

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)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozi-
šča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

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

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
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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 plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerih se lahko na občinsko cesti 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 prireditve 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 49. 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. Na glavni mestni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste in če se promet zaradi zapore na zbirni mestni
cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glavne mest-
ne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa
ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen ob-
činski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa (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 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenje, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa (pristojne službe občin-
ske uprave) za ceste potrjena prometno-tehnična dokumen-
tacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.

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 zapora ceste, o načinu in
času trajanja 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.

50. 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
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste (polje preglednosti), oziroma njihova višina ne sme
presegati 1,20 m v višini od nivelete vozišča občinske ceste.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Lenart na predlog župana, razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja
in podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste s sklepom. Pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

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. Pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje
samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu
in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem
se določi pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in od-
stranitve.
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Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste. V so-
glasju 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.

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 Lenart. Transparenti morajo biti izobešeni naj-
manj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselij)

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravi-
ti dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje parkira-
nje 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 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 mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.

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 pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 51. člena tega odloka je dovoljena pritož-
ba 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.

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)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravice in dolž-
nosti, 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;
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 prvega
odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba
zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme točke
prvega odstavka tega člena, ne zdrži njene izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega ostavke tega člena, ko je
zaradi neposredno 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, 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

osebe;
– 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 zemljiš-
ča in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke,
potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno upo-
rabljajo 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.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, pristojen občinski upravni organ (pristojno službo občin-
ske 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 postopke (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene 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. čle-
na);

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
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste (37. člen);

6. 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 38. čle-
na),

7. vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je 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 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 (44. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45.
člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišča (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 udeležencev 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 del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih 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).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

59. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pri-
stojnega občinskega upravnega organa (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 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba inve-
stitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste, če
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne
obvesti investitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medseboj-
ne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

63. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu (pristojni službi občinske upra-
ve) za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odlo-
ka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 40. člena
tega odloka.

64. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesti vsuje
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najka-
sneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

65. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji 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
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v na-
sprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

66. 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.

67. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dose-
danji občinski odloki o lokalnih in nekategoriziranih cestah.

68. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 34400-3/1998
Lenart, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LJUTOMER

4742. Odlok o sestavi in številu članov svetov
krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v
krajevnih skupnostih Občine Ljutomer

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 109. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
in 58. in 131. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer s soglasjem
svetov krajevnih skupnosti, na 9. seji dne 22. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o sestavi in številu članov svetov krajevnih

skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih Občine Ljutomer

1. člen
V Občini Ljutomer so s statutom Občine Ljutomer (Urad-

ni list RS, št. 62/99) ustanovljene naslednje krajevne skup-
nosti z naselji:

1. Krajevna skupnost Cezanjevci, ki obsega naselja:
Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci, in Zgornji
Kamenščak;

2. Krajevna skupnost Cven, ki obsega naselja: Cven,
Krapje in Mota;

3. Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava, ki ob-
sega naselja: Grlava, Krištanci in Šalinci;

4. Krajevna skupnost Ljutomer, ki obsega naselja: Ba-
binci, Ljutomer, Noršinci in Spodnji Kamenščak;

5. Krajevna skupnost Mala Nedelja, ki obsega naselja:
Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Mala Nedelja in
Moravci v Slovenskih goricah;

6. Krajevna skupnost Radoslavci, ki obsega naselja:
Godemarci, Precetinci, Radoslavci in Sitarovci;

7. Krajevna skupnost Stara cesta, ki obsega naselja:
Desnjak, Mekotnjak in Stara cesta;

8. Krajevna skupnost Stročja vas, ki obsega naselja:
Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rin-
četova graba, Stročja vas;

9. Krajevna skupnost Železne dveri, ki obsega naselja:
Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomer-
je, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Cezanjevci šteje devet članov.
Za območje krajevne skupnosti se oblikuje pet volilnih

enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Cezanjevci, volijo se

trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Branoslavci, volita se

dva člana sveta;
3. volilna enota obsega naselje Vogričevci, volita se

dva člana sveta;
4. volilna enota obsega naselje Zgornji Kamenščak,

voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Vidanovci, voli se en

član sveta.

3. člen
Svet krajevne skupnosti Cven šteje sedem članov.
Za območje Krajevne skupnosti Cven se oblikujejo štiri

volilne enote, in sicer:
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1. volilna enota obsega naselje Cven, volijo se trije
člani sveta;

2. volilna enota obsega naselje Mota, volita se dva
člana sveta;

3. volilna enota obsega del naselja Krapje od št. 1 do
vključno 35, voli se en član sveta;

4. volilna enota obsega del naselja Krapje od št. 36 do
vključno 78, voli se en član sveta.

4. člen
Svet krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava šteje

devet članov.
Za območje Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Gr-

lava se oblikujejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Krištanci, volijo se trije

člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Šalinci, volijo se trije

člani sveta;
3. volilna enota obsega naselje Grlava, volijo se trije

člani sveta.

5. člen
Svet krajevne skupnosti Ljutomer šteje devet članov.

Za območje KS Ljutomer se oblikuje pet volilnih enot, in
sicer:

1. volilna enota obsega naslednje ulice: Bratov Pihlar,
I. Kaučiča, Staneta Rozmana, Janka Ribiča, Lendavska ce-
sta, Ormoška cesta št. 8 in št. od 10 do 61, Rajh Nade št.:
2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 16, 18, 20, 20a, 20b, 22, 24;
Satri trg št.: 1, 3, 7, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13,; Ulica ob
progi, Ul. dr. Frana Kovačiča, Vinka Megle, Volkmerjeva ul.,
Zacherlova ul., Jeruzalemska c., Poljska pot, Cvetlična ulica
Ul. A. Trstenjaka, Ul. V. prekomorske brigade, Užiška ulica,
Vrta ulica, Fulneška. Volijo se trije člani sveta;

2. volilna enota obsega naslednje ulice: Cankarjeva
cesta, Cesta na vilo, Glavni trg, Joška Berdena, Jureša
Cirila, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva ulica,
Prešernova ulica, Ptujska cesta, Rajh Nade št.: 7, 9, 11,
13, 15, 17, Razlagova ulica, Slavka Osterca, Stari trg št.: 2,
4, 6, 8, Trg Jakoba Babiča, Vrazova ulica, Postružnikova
ul., Mestni breg, Miklošičev trg, Aškerčeva ulica, Jurčičeva
ulica, Ulica 9. maja, Ormoška ulica št.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Cesta I. slov. tabora, Cvetka Golarja, Kolodvorska ulica,
Soboška cesta, Viktorja Kukovca, Grossmanova ul., Mai-
strova ul., Ul. Jana Baukarta, Babinska cesta, Ul. Rada
Pušenjaka. Volijo se trije člani sveta;

3. volilna enota obsega naselje Spodnji Kamenščak,
voli se en član sveta;

4. volilna enota obsega naselje Noršinci, voli se en
član sveta;

5. volilna enota obsega naselje Babinci, voli se en član
sveta.

6. člen
Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja šteje devet čla-

nov sveta. Za območje Krajevne skupnosti Mala Nedelja se
oblikuje šest volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota obsega del naselja naselja Drakovci od
št. 1 do vključno 62 in del naselja Moravci od št. 34 do
157, volita se dva člana sveta;

2. volilna enota obsega naselje Bučkovci, voli se en
član sveta;

3. volilna enota obsega naselje Mala Nedelja in del
naselja Moravci od Moravci od št. 1 do vključno 33, volita se
dva člana sveta;

4. volilna enota obsega del naselja Drakovci od št. 63
do vključno št. 111, voli se en član sveta;

5. volilna enota obsega naselje Kuršinci, volita se dva
člana sveta;

6. volilna enota obsega naselje Bodislavci, voli se en
član sveta.

7. člen
Svet krajevne skupnosti Radoslavci šteje sedem čla-

nov.
Za območje Krajevne skupnosti Radoslavci se obliku-

jejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselji Radoslavci in Sitarovci,

volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Precetinci, volita se

dva člana sveta;
3. volilna enota obsega naselje Godemarci, volita se

dva člana sveta.

8. člen
Svet krajevne skupnosti Stara cesta šteje devet članov.
Za območje Krajevne skupnosti Stara cesta se obliku-

jejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Desnjak, volijo se trije

člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Mekotnjak, volijo se

trije člani sveta;
3. volilna enota obsega naselje Stara cesta, volijo se

trije člani sveta.

9. člen
Svet krajevne skupnosti Stročja vas šteje devet članov

sveta.
Za območje Krajevne skupnosti Stročja vas se oblikuje

sedem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Globoka, voli se en

član sveta;
2. volilna enota obsega naselje Nunska Graba, voli se

en član sveta;
3. volilna enota obsega naselje Presika, voli se en član

sveta;
4. volilna enota obsega naselje Pristava, voli se en član

sveta;
5. volilna enota obsega naselje Podgradje, voli se dva

člana sveta;
6. volilna enota obsega naselje Rinčetova graba, voli

se en član sveta;
7. volilne enota obsega naselje Stročja vas, volita se

dva člana sveta.

10. člen
Svet krajevne skupnosti Železne dveri šteje devet čla-

nov sveta.
Za območje Krajevne skupnosti Železne dveri se obli-

kuje devet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Cuber, voli se en član

sveta;
2. volilna enota obsega naselje Gresovščak, voli se en

član sveta;
3. volilna enota obsega naselje Ilovci, voli se en član

sveta;
4. volilna enota obsega naselje Jeruzalem, voli se en

član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Plešivica, voli se en

član sveta;
6. volilna enota obsega naselje Radomerje, voli se en

član sveta;
7. volilna enota obsega naselje Radomerščak, voli se

en član sveta;
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8. volilna enota obsega naselje Salmnjak, voli se en
član sveta;

9. volilna enota obsega naselje Železne dveri, voli se
en član sveta.

11. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem

volilnem sistemu. Člane svetov krajevnih skupnosti volijo
volivci, ki imajo volilno pravico, s stalnim prebivališčem v
posamezni krajevni skupnosti.

12. člen
Kandidiranje kandidatov za člane sveta KS poteka v

skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah in rokovnikom
za izvedbo volitev.

13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občin-

ska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti.

14. člen
V svet krajevne skupnosti so izvoljeni kandidati, ki so

dobili največ glasov v volilni enoti. Če sta dva kandidata
dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima
žreb, ki se opravi pred občinsko volilno komisijo.

15. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed

sebe izvolijo člani sveta.

16. člen
Mandatna doba prvoizvoljenim članom svetov krajevnih

skupnosti traja do poteka mandata članom občinskega sveta.

17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve
tega odloka preneha veljati odlok o sestavi in številu članov
svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot (Uradni
list RS, št. 24/96 in popravek Uradni list RS, št. 30/96).

Št. 006.08-7/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

4743. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
programskem delu zazidalnega načrta
industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne
obrti P-1 v Ljutomeru

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 47/93,
71/93 in 44/97), zakona o ustanovitvi občin in določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 73/94, 73/95,
56/98, 67/98, 72/98, 73/98 in 75/98), 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Ljutomer na 9. seji dne 22. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
programskem delu zazidalnega načrta

industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne
obrti P-1 v Ljutomeru

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o programskem delu

zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in proizvod-
ne obrti P-1 v Ljutomeru, ki ga je izdelalo Proizvodno grad-
beno podjetje Ljutomer – enota za projektiranje in urbani-
zem, št. proj. 152 v januarju 1982 (Uradne objave, št.
20/82).

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena odloka tako, da se

besedilo “na vzhodnem delu območja pa je dovoljena obrt-
no-stanovanjska gradnja” nadomesti tako, da se prvi odsta-
vek 3. člena v celoti glasi:

“V vzhodnem delu območja, ki ga obravnava zazidalni
načrt je dovoljena industrijska gradnja, na zahodnem delu
območja pa je dovoljena obrtno-stanovanjska gradnja”.

Dopolni se 3. člen odloka tako, da se za prvim odstav-
kom doda novi drugi odstavek:

“Na območju industrijske gradnje je dovoljena trgovska
in gostinska dejavnost.”

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v

15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-06-5/99
Ljutomer, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

4744. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 10/98 in 74/
98) ter 14. in 86. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne
22. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

– javno dobro, ki je označeno s parc. št. 1070/2 zelenica v
izmeri 54 m2 in parc. št. 1070/3 zelenica v izmeri 32 m2 ter
sta pripisani v seznamu II k.o. Grlava.

2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa preneha-

ta imeti status dobrine v splošni rabi – javno dobro in posta-
neta last Občine Ljutomer ter se vknjižita pri ZKV, k.o. Grlava.
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3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 464-01-5/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

4745. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Ljutomer

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95), 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in
14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99)
je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 22. 11. 1999
sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju

Občine Ljutomer

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih

morajo gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, upoštevati pri določanju podaljšanega
obratovalnega časa.

2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja go-

stinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času,
ki se evidentira in potrdi pri upravnem organu občine, razen
v primerih, ko gre za obratovanje v podaljšanem obratoval-
nem času.

Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je
potrebno pridobiti soglasje upravnega organa občine pri-
stojnega za gostinstvo, ki o tem odloča na podlagi meril,
sprejetih s tem pravilnikom.

Trajanje veljavnosti soglasja za podaljšani obratovalni
čas mora upravni organ tudi časovno opredeliti.

3. člen
V podaljšanem obratovalnem času smejo gostinski

obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostil-
ne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) in so v
stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih
ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, obrato-
vati v podaljšanem obratovalnem času, ki ne sme biti daljši
kot do 23.30 ure.

Gostinski obrati in kmetije, ki se nahajajo izven stano-
vanjskih naselij, lahko obratujejo v podaljšanem obratoval-
nem času, ki lahko traja največ do 4. ure.

4. člen
Ob izdaji soglasja mora upravni organ upoštevati vrsto

gostinskega obrata, potrebe gostov, lokacijo gostinskega

obrata oziroma okoliš, kjer se obrat nahaja ter spoštovanje
javnega reda in miru v preteklem obdobju.

5. člen
Gostinski obrat lahko brez dovoljenja za gostinstvo pri-

stojnega upravnega organa občine obratuje dlje, kot traja
njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z
zakonom, vsakič enkrat ob pustovanju in martinovanju, ob
drugih priložnostih pa v primeru, da je gostinec pri občin-
skem upravnem organu z vlogo prijavil podaljšanje obrato-
valnega časa vsaj pet dni pred dnevom, ko bo gostinski
obrat obratoval v podaljšanem obratovalnem času.

6. člen
Gostinski obrati na bencinskih servisih lahko določijo

svoje obratovanje, ki lahko traja 1 uro dlje, kot traja obrato-
valni čas prodajalne.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pra-

vilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih
obratov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
80/98).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-01-7/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

MAJŠPERK

4746. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 17.
člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je
Občinski svet občine Majšperk na seji dne 18. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Majšperk za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 1999

(Uradni list RS, št. 48/99), se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo 450,871.000 tolarjev, in sicer:

V bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki 450,871.000 SIT
– odhodki 450,871.000 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov in njihova

razporeditev sta razvidna v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
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2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem
sprejema na občinskem svetu.

Št. 405-02-0001/98
Majšperk, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

4747. Odredba o kriterijih za investicije v požarni
varnosti

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 9.
redni seji dne 18. 11. 1999 prejel

O D R E D B O
o kriterijih za investicije v požarni varnosti

1. člen
S to odredbo se določa delež finančnih sredstev, ki jih

zagotavlja Občina Majšperk in gasilsko društvo za investicije
v požarni varnosti v Občini Majšperk.

2. člen
Pri investicijah v požarni varnosti znaša delež občine

50%, delež gasilskega društva 50% od vrednosti investicije
v požarni varnosti.

3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 820-01-0002/99
Majšperk, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MEDVODE

4748. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvo-
de na 9. seji dne 23. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom zemljišči parc. št. 315/1, kultura: pot, v

izmeri 2788 m2 in parc. št. 317/1 kultura: cesta, v izmeri
3359 m2, k.o. Medvode, vpisani kot javno dobro v splošni rabi,
seznam številka IV, prenehata biti javno dobro v splošni rabi,
odpišeta se iz seznama številka IV in se vpišeta v nov zemlji-

škoknjižni vložek, kjer se vknjiži lastninska pravica na ime:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

II
S tem sklepom zemljišči parc. št. 294/3, kultura: gozd,

v izmeri 47 m2, pot v izmeri 737 m2 ter parc. št. 323/1
kultura: pot v izmeri 3690 m2, k.o. Medvode, vpisani kot
javno dobro v splošni rabi, seznam številka III, prenehata biti
javno dobro v splošni rabi, odpišeta se iz seznama številka III
in se vpišeta v nov zemljiškoknjižni vložek, kjer se vknjiži
lastninska pravica na ime: Občina Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 12, Medvode.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3362/99
Medvode, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

METLIKA

4749. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji
dne 2. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji

za dodelitev finančnih intervencij namenjenih spodbujanju
strukturnih sprememb v kmetijstvu.

2. člen
Višino sredstev za program spodbujanja strukturnih

sprememb določi Občinski svet občine Metlika z odlokom o
proračunu za tekoče leto.

3. člen
Na predlog odbora za kmetijstvo v Občini Metlika, sred-

stva s sklepom dodeli župan občine.

4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

v Občini Metlika se finančna sredstva usmerijo v pospeševa-
nje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene
dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih
gospodarskih enot – družinske kmetije.

5. člen
Upravičenci do sredstev za spodbujanje strukturnih

sprememb so – fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Metlika in so sred-
stva investirali v Občini Metlika.
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6. člen
Sredstva za spodbujanje strukturnih sprememb v kme-

tijstvu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za investicije.

7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičen-

cem na podlagi razpisov ali javnih objav, ki jih v skladu z
določili tega pravilnika objavi občina v glasilu javnega ob-
veščanja.

Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumenta-

cije, ki mora biti priložena k vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni

od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu

razpisa.

8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za fi-

nance pristojna služba Občinske uprave občine Metlika.

II. UKREPI

9. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kme-

tijstva v Občini Metlika in sicer za subvencije (nepovratna
sredstva) v kmetijstvu.

10. člen
Subvencije in podpore
1. Sofinanciranje vlaganj v izgradnjo in obnovo hlevov

za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske
svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic na
celotnem območju občine in za ovčerejo na kraškem in
gorskovišinskem področju Občine Metlika.

2. Sofinanciranje vlaganj v nakup hlevske opreme za
rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje
in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic na celot-
nem območju občine in za ovčerejo na kraškem in gorskovi-
šinskem področju Občine Metlika.

3. Sofinanciranje objektov (hladilnice, skladiščni pro-
stori) in nakupa opreme (plastenjaki, cevi za namakanje,
ogrevanje) za vrtnarsko-poljedelsko proizvodnjo.

4. Sofinanciranje izgradnje objektov za predelavo
grozdja (vinske kleti) in kletarsko opremo (preše, cisterne,
polnilci, filtri).

5. Sofinanciranje nakupa kmetije ali kmetijskih zemljišč
(nakup gozda se ne subvencionira).

Pogoji za pridobitev sredstev od 1 do 5:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
– dela morajo biti izvedena v tekočem letu, priloženi

računi, kupna pogodba),
– prednost imajo prosilci, katerih je vsaj eden od čla-

nov družine kmečko zavarovan,
– opis investicije.
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja kmetij, ki so

usmerjena v živinorejo, prašičerejo, rejo drobnice, vrtnarstvo
ali poljedelstvo oziroma predelavo svojih kmetijskih pridelkov.

Podpora se dodeljuje v višini do največ 20% vrednosti
investicije v tekočem letu, vendar ne več kot 250.000 SIT.

6. Sofinanciranje vlaganj v izgradnjo ali obnovo in opre-
mo objektov za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki
temeljijo na ponudbi lastnih proizvodov:

– meso (razsek, izdelava suhomesnatih izdelkov),
– mleko (siri, jogurti, maslo),
– žita (mletje žit, peka kruha in peciva),
– zelenjava (vlaganje, kisanje),
– sadje (suho sadje, kisi, žganja, sokovi, marmelade,

vlaganja),
– grozdje (vino, žganje, sokovi),
– med in mlečni izdelki,
– ogled kmetije in prodaja na domu,
– stacionarni in izletniški turizem,
– domača obrt (pletenje košar, steklenic, izdelovanje

pisanic),
– ponudba vožnje s konjsko vprego.
Pogoji za točko 6:
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del,
– opis investicije,
– računi za opravljen nakup ali storitev v tekočem letu.
Namen ukrepa je razvoj dopolnilnih dejavnosti in mož-

nost dodatnega zaslužka na kmetiji.
Podpora se dodeljuje do 20% od vrednosti investicije,

vendar največ 250.000 SIT.
7. Sofinanciranje obnove trajnih nasadov:
– vinogradov (minimalna obnova 0,4 ha),
– sadovnjakov, jablan ali hrušk 0,2 ha,
– slive, češnje, višnje, breskve, marelice, orehe, ko-

stanj minimalno 0,2 ha,
– nasad jagod, šparglja minimalno 0,1 ha.
Pogoji pod točko 7:
– mapna kopija,
– nasad mora biti posajen, minimalna obnova za posa-

mezno sadno vrsto,
– priloženi računi.
Namen ukrepa je zasajevanju površin s trajnimi nasadi,

preprečevanju zaraščenosti.
Podpora se dodeljuje v višini do 20% vrednosti investi-

cije, vendar največ 250.000 SIT.
8. Sofinanciranje trženja lastnih kmetijskih pridelkov ali

proizvodov (prodaja na domu, tržnice, stojnice).
Pogoji pod 8:
– priglasitev dejavnosti ali lokacijsko dovoljenje,
– računi od investicije,
– prosilec lahko proda kmetijske pridelke tudi od dru-

gih kmetov Občine Metlika, kolikor jih sam ne pridela dovolj.
Namen ukrepa je prodaja lastnih pridelkov brez po-

srednikov in tako večji zaslužek na kmetiji.
Podpora se dodeljuje do največ 20% vrednosti investi-

cije, vendar ne več kot 250.000 SIT.
9. Sofinanciranje ureditve pašnika za ovce in nakupa

opreme za pašnik (samo za kraško in gorsko višinsko po-
dročje) in mini agromelioracije – združevanje kmetijskih po-
vršin (za celotno področje občine).

Pogoji pod 9:
– mapno kopijo z dokazilom o lastništvu,
– mnenje KSS,
– računi od materiala ali storitev.
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti. Regre-

sira se ureditev pašnika v višini 40.000 SIT/ha, mini agro-
melioracije (rušenje brežin, čiščenje) v višini 50% od raču-
na, vendar ne več kot 100.000 SIT/ha.

10. Sofinanciranje nakupa specialne mehanizacije za
potrebe strojnega krožka

Pogoji pod 10:
– račun o nakupu,
– mnenje SK o investiciji in potrdilo o članstvu.
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Namen ukrepa je zmanjševanje stroškov na kmetiji,
posamezniki naj se odločijo za nakup specialne mehanizaci-
je (stiskalnice in ovijalke za voluminozno krmo, specialne
sejalnice za žita, prevozna sušilnica za koruzo, kombinirani
okopalniki s škropilniki za koruzo, polagalniki folije, sadilniki
sadik) in delajo usluge preko strojnega krožka.

Sofinancira se največ do 20% vrednosti investicije,
vendar ne več kot 250.000 SIT.

11. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva se le-ta prerazporedi v
druge namene, na podlagi predloga odbora za kmetijstvo.

12. člen
Izvedbo investicije pred dodelitvijo sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika preveri KSS Metlika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-12/99
Metlika, dne 2. decembra 1999.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

NOVO MESTO

4750. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
cenah storitev za urejanje javne tržnice

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 20. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
74/99) ter 19. člena odloka o tržnem redu (Uradni list RS,
št. 11/92), 8. člena odloka o preoblikovanju javnega pod-
jetja Komunala Novo mesto, d.o.o., (Uradni list RS, št.
71/94 in 48/96) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto po obravnavi predloga sklepa o spremembah in do-
polnitvah sklepa o cenah storitev za urejanje javne tržnice
sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah

storitev za urejanje javne tržnice

1
Cenik pristojbin, rezervacij in najemnin na tržnici v No-

vem mestu (Uradni list RS, št. 56/99) se spremeni v točki
5. Mesečna rezervacija prodajnega prostora
b) v pokritem delu tržnice SIT/m2 1.350

2
V cenah je vračunan 19% davek na dodano vrednost.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 380-02-1/1999-2108
Novo mesto, dne 4. novembra 1999.

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

4751. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
cenah storitev za uporabo javnih sanitarij

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 20. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
74/99) ter 19. člena odloka o tržnem redu (Uradni list RS,
št. 11/92), 8. člena odloka o preoblikovanju javnega pod-
jetja Komunala Novo mesto, d.o.o., (Uradni list RS, št.
71/94 in 48/96) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto po obravnavi predloga sklepa o spremembah in do-
polnitvah sklepa o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah

storitev za uporabo javnih sanitarij

1
Spremeni se cenik za uporabo javnih sanitarij v Novem

mestu (Uradni list RS, št. 56/99).
Za enkratno uporabo javnih sanitarij se plača:
a) za uporabo WC 90 SIT,
b) za uporabo pisoarja 60 SIT.

2
V cenah je vračunan 8% davek na dodano vrednost.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 380-02-1/1999-2108
Novo mesto, dne 4. novembra 1999.

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

POLZELA

4752. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999

Na podlagi 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99), je Občinski svet občine Polzela
na redni seji dne 23. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 1999 (Uradni list

RS, št. 49/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
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Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:

I. Bilanca prihodkov in odhodkov znesek v SIT
1. Prihodki 341,348.000
2. Odhodki 350,418.000
3. Proračunski primanjkljaj (1-2) 9,070.000

II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (4-5)

III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 9,070.000
8. Odplačila dolga
9. Neto zadolževanje (7-8) 9,070.000

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

nem listu RS.

Št. 403-02/001/99
Polzela, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Polzela

Žnidar Ljubo, inž. gradb. l. r.

4753. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del
območja Občine Polzela z oznako PUP1

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji
dne 23. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja

Občine Polzela z oznako PUP1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za
območje Občine Polzela sprejmejo prostorski ureditveni po-
goji za del območja Občine Polzela z oznako PUP1.

Prostorske ureditvene pogoje za del območja Občine
Polzela z oznako PUP1, (v nadaljnjem besedilu: PUP1), je
izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje v oktobru
1999 pod številko projekta 290/98.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za posege v prostor:
– pogoje za celotno območje PUP1 z ureditvenimi ob-

močji naselij in drugimi ureditvenimi območji ter z ureditveni-

mi območji, za katera je predvidena izdelava PIN in se bodo
do sprejetja le-teh urejala na podlagi tega odloka.

Izvzeta pa so območja, ki se po določilih planskih aktov
občine urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

PUP1,
– obrazložitev PUP1,
– kartografski del s pregledno karto v merilu 1:25000,

prikazom namenske rabe prostora in varovanimi območji ter
zbirnim prikazom infrastrukturnih ureditev v merilu 1:5000,

– soglasja in pogoje pristojnih organov in organizacij.
Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lo-

kacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev loka-
cijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo ter za izda-
jo odločbe o dovolitvi priglašenih del za posege v prostor.

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA, KI SE UREJA S
PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

4. člen
Območje PUP1 obsega severovzhodni del občine, to

so območja katastrskih Občin Andraž in Dobrič.

5. člen
Pregled ureditvenih območij naselij in drugih ureditve-

nih območij na območju PUP1:
– ureditvena območja z oznako A (od A1 do A9) se

urejajo izključno na podlagi PUP,
– ureditveno območje z oznako B1, za katero je pred-

videna izdelava prostorskega izvedbenega načrta (PIN), se v
roku treh let do sprejema PIN začasno ureja na podlagi tega
PUP. Po preteku tega roka, se, kolikor PIN še ne bo sprejet,
le-ta nadomesti s podrobnejšim PUP.

– Andraž nad Polzelo vključuje ureditvena območja z
oznakami od A1 do A9, to so naselja oziroma zaselki:
A 1 – Selna Njiva
A 1/1 – Podbrežnik
A 1/2 – Kotunje
A 1/3 – Murn
A 2 – Gostišče pri Jugu
A 3 – Dobrič – Andrejček (območje počitniških hiš in

stanovanjskih objektov)
A 4/1 – Topolovec
A 4 – Gričar
A 5 – Andraž
A 5/1 – Andraž nad Polzelo – območje za centralne dejav-

nosti (šola)
A 6 – Podsevčnik
A 7-P – Podsevčnik – območje počitniških hiš
A 8 – Leskovšek
A 9 – Sevčnik

6. člen
Ureditveno območje PUP1, ki se bo urejalo na podlagi

prostorskih ureditvenih pogojev, obsega severovzhodni del
Občine Polzela, izvzeta pa so območja, ki se po določilih
planskih aktov občine urejajo s prostorskimi izvedbenimi
načrti, in sicer:
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– ureditveni načrt kamnolom Podgora (Uradni list RS,
št. 1/93),

– ureditveni načrt za kamnolom Andraž (potrebna izde-
lava UN),

– ureditveni načrti za območja akumulacij in agroope-
racij (potrebna izdelava UN).

7. člen
Meja območja PUP1, meje ureditvenih območij naselij

in drugih ureditvenih območij in meje površin po namenu so
določene v grafičnih prikazih na preglednem katastrskem
načrtu v merilu 1:5000 – v kartah namenska raba prostora z
varovanimi območji, ki so sestavni del tega odloka.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

8. člen
Skupna merila in pogoji za posege v prostor veljajo za

celotno območje iz 2. člena tega odloka, razen za tista
območja, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno
drugače.

1. Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in
kvaliteto graditve ali drugega posega v prostor

9. člen
Obravnavano območje PUP1 vključuje glede na na-

men in varovanje naslednje površine:
– območja za poselitev,

– ureditvena območja naselij,
– območja počitniških hiš,
– stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,

– kmetijska zemljišča (prvo in drugo območje kmetij-
skih zemljišč) in predvidene agrooperacije kmetijskih zem-
ljišč,

– gozdove (lesnoproizvodne in varovalne) in predvide-
ne melioracije gozdnih zemljišč,

– območja vodnogospodarskih ureditev in varovana ob-
močja vodnih virov,

– varovana območja in objekte naravne in kulturne de-
diščine,

– prometne površine, komunalno in energetsko infra-
strukturo.

Vsa zgoraj našteta območja so prikazana na pregled-
nem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru kartnega
gradiva iz 3. člena tega odloka.

1.1. Pogoji glede vrste posegov v prostor

10. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s temi ureditvenimi

pogoji, so dovoljeni naslednji posegi, če v tem odloku ni
določeno drugače:

– redno vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije ob-
stoječih objektov in naprav,

– urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter
vodnogospodarske ureditve,

– za sekundarno prometno, komunalno in energetsko
omrežje ter za omrežje zvez so dopustne novogradnje,

– za prometno, komunalno in energetsko omrežje ter
za omrežje zvez so dopustna obnovitvena dela, rekonstruk-
cije in odstranitve.

11. člen
Poleg določil iz 10. člena tega odloka so po posamez-

nih območjih dovoljeni naslednji posegi, ki imajo značaj
graditve, ob upoštevanju pogojev iz 12. člena ter vseh osta-
lih določil tega odloka.

a) Na območjih poselitve:
V ureditvenih območjih naselij s pretežno stanovanjsko

pozidavo:
– novogradnje – dopolnilna in nadomestna gradnja sta-

novanjskih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za stanovanja, za potrebe terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepre-
mičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo,
socialno varstvo, druge javne skupne in osebne storitve),

– postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih
zemljišč obstoječih objektov,

– urejanje odprtih površin znotraj ureditvenega
območja,

– v ureditvenih območjih naselij, ki so lokalna oskrbna
središča, je poleg navedenih posegov dopustna še dopolnil-
na gradnja objektov centralnih dejavnosti, terciarnih in kvar-
tarnih (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepre-
mičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo,
socialno varstvo, druge, javne skupne in osebne storitve) v
okviru tovrstne zazidave znotraj ureditvenega območja.

V ureditvenih območjih vaških naselij s pretežno kmeč-
ko-stanovanjsko pozidavo:

– novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov
kmetij (dopolnilna gradnja in nadomestna gradnja le v prime-
rih, kadar bi bila nesmotrna obnova starih objektov, ali če so
le-ti arhitektonsko nekvalitetni),

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objek-

tov za stanovanja, za potrebe kmetijstva, trgovine, drugih
javnih, skupnih in osebnih storitev brez emisij,

– gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega
zemljišča obstoječih objektov,

– urejanje odprtih površin.
V ureditvenih območjih s pretežno počitniškimi objekti

in zidanicami:
– novogradnje – dopolnilna gradnja počitniških objek-

tov oziroma zidanic,
– dozidava obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za bivalne prostore.
Gradnja počitniških objektov je možna v okviru uredi-

tvenih območij počitniških hiš, ki so opredeljena znotraj
ureditvenih območij z oznakama A3 – Dobrič – Andrejček in
A7  – Podsevčnik.

Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje (u):
– novogradnje – dopolnilna in nadomestna gradnja v

okviru opredeljenih stavbnih zemljišč iste namembnosti kot
je namembnost obstoječih objektov,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega

zemljišča obstoječega objekta (razen pri počitniškemu ob-
jektu in zidanici),

– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali de-
lov objektov za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji, za
stanovanja, potrebe kmetijstva in gospodarske dejavnosti.
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Novogradnje stanovanjskih objektov niso možne v okvi-
ru naslednjih ureditvenih območij naselij, ki so varovana kot
kulturna dediščina: umetnostni spomeniki (ua):

A5 - Andraž nad Polzelo (ua2).
V območjih in naseljih, za katera bodo izdelani prostor-

ski izvedbeni načrti (PIN), ki se začasno urejajo s PUP do
izdelave PIN skladno z 2. in 5. členom:

– urejanje zelenih površin,
– novogradnja kot nadomestna gradnja praviloma ena-

ke namembnosti kot je obstoječi objekt,
– dozidava in nadzidava obstoječih objektov.
Vsi navedeni posegi morajo biti skladni s predvidenimi

ureditvami in z njimi ne sme biti onemogočena kasnejša
celovita zasnova ter izvedba prostorskega izvedbenega na-
črta.

Ureditveno območje B1 – Andraž nad Polzelo
Za centralni del naselja Andraž je predvidena izdelava

ureditvenega načrta B1. V okviru tega ureditvenega območ-
ja je potrebno dograditi objekte centralnih dejavnosti ter
razširiti zmogljivosti. Dovoljena je dopolnilna gradnja v delu
ureditvenega območja, ki je že pretežno pozidano in name-
njeno stanovanjski gradnji.

b) Na območjih, ki pretežno niso namenjena poselitvi
Na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč:
– v okviru funkcionalnih zemljišč obstoječih legalno

zgrajenih objektov, ki v dokumentu kategorizacije in razvrsti-
tve kmetijskih zemljišč še nimajo opredeljenega stavbnega
zemljišča, so do sprejetja sprememb in dopolnitev tega do-
kumenta, dovoljeni posegi v obsegu kot so opisani za stavb-
na zemljišča na območju razpršene gradnje in skladno z
določili tega odloka (brez dopolnilne gradnje),

– agrooperacije,
– posamične novogradnje in ureditve izven ureditvenih

območij in ob upoštevanju določil tega odloka so možne le
za objekte in naprave posebnega družbenega pomena in na
podlagi predhodne strokovne presoje.

Na drugem kmetijskem zemljišču so dopustni posegi:
– novogradnje v okviru domačije za potrebe povečane

kmetijske proizvodnje tako, da je z novimi objekti zagotovlje-
na strnjena celota z ostalimi objekti domačije in

– gradnja gospodarskih objektov – zidanic za potrebe
primarne kmetijske proizvodnje kot je sadjarstvo, vinograd-
ništvo, gojenje ribeza ipd. Gradnja teh objektov je možna le
v navezavi na obstoječe tovrstne objekte ob upoštevanju
tipičnega vzorca te poselitve ter ostalih določil tega odloka.

Gradnja objektov, navedenih v tej alinei, je možna le v
primerih, kolikor ni zadostnih površin v okviru ureditvenih
območij vaških naselij, območij zidanic oziroma na stavbnih
zemljiščih razpršene gradnje. Pri tem objekti ne smejo biti
locirani na vedutno izpostavljeni lokaciji, oziroma na varova-
nem območju. S posegi mora soglašati strokovna služba
občinske uprave.

12. člen
Podrobnejša merila in pogoji za posamezne vrste po-

segov iz 11. člena tega odloka:
Novogradnje
Novogradnje v okviru ureditvenih območij in na območ-

ju stavbnih zemljišč razpršene gradnje so možne le kot za-
polnitev znotraj zaokroženih območij. Novogradnje morajo
biti praviloma iste namembnosti kot je namembnost oprede-
ljenega območja.

Novogradnje na kmetijskih zemljiščih na robu površin
namenjenih poselitvi so možne pod pogojem, da lokacija
novega objekta ni oddaljena od obstoječe pozidave na teh
površinah več kot 30 m in da ni v nasprotju z veljavnimi
predpisi, z mnenjem strokovne službe Občine Polzela, ter
ob upoštevanju vseh ostalih določil tega odloka.

Dopolnilna gradnja individualnih stanovanjskih objek-
tov in prizidave so ob upoštevanju vseh določil možne do
intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidane-
ga in 60% nepozidanega funkcionalnega zemljišča.

Novogradnja gospodarskih objektov – shramb za sadje
in zidanic je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– trajni nasad mora biti v območjih, ki so za to konkret-
no kulturo opredeljena po agrokarti (rajonizacija kmetijskih
zemljišč),

– najmanjša površina nasada, ki jo mora investitor ime-
ti, je: 0,25 ha za vinograd (nasad ribeza) in 0,50 ha za
sadovnjak,

– z načrtovano gradnjo gospodarskega objekta – zida-
nice je v lokacijskem postopku pridobiti pozitivno mnenje
strokovna služba občinske uprave.

Gradnja objektov za centralne dejavnosti – (trgovina,
gostinstvo, finančno posredništvo, nepremičnine, najem,
poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo, socialno var-
stvo, druge javne, skupne in osebne storitve), je možna na
podlagi predhodne strokovne presoje (iz urbanističnega in
okoljevarstvenega vidika), podane s strani strokovne organi-
zacije in v skladu z določili tega odloka v okviru ureditvenih
območij naselij, za katera je po dolgoročnem planu občine
predviden razvoj teh dejavnosti in so dane prostorske mož-
nosti v okviru dopolnilne gradnje.

V okviru ureditvenih območij s pretežno stanovanjsko
namembnostjo in z oznako A je možna sprememba na-
membnosti za ureditev prostorov za proizvodno obrtno de-
javnost, v okviru novogradenj oziroma obstoječih objektov –
stanovanjskih ali gospodarskih – le za tiste dejavnosti, ki
nimajo negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje
sosednjih objektov. V primeru, da dejavnost povzroča vpliv
na okolje, mora investitor obvezno v lokacijskem postopku
predložiti strokovno mnenje – oceno vplivov na okolje, ki jo
izdela za to pooblaščena institucija.

V okviru obstoječih proizvodnih kompleksov, za katera
bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti, so do izdelave le-
teh dovoljene spremembe dejavnosti za potrebe proizvod-
nje (po predhodni oceni vplivov na okolje), rekonstrukcije
obstoječih objektov in funkcionalne spremembe objektov za
sodobnejše tehnologije.

Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice in dru-
go), kolikor jih ni mogoče urediti v obstoječih objektih, je
možna le v okviru funkcionalnih zemljišč stanovanjskih ob-
jektov oziroma kmečkih gospodarstev. Oblikovanje in locira-
nje teh objektov mora biti v skladu z določili tega odloka.

Ob upoštevanju določil tega odloka in po predhodni
strokovni presoji, ki jo poda strokovna organizacija, je mož-
na postavitev:

– kioskov v okviru ureditvenih območij naselij, ki so po
dolgoročnem planu občine opredeljena kot oskrbna sre-
dišča,

– ureditev javnih zelenih površin v okviru ureditvenih
območij ter postavitev mikrourbane opreme. Ureditve mora-
jo biti v skladu z namembnostjo opredeljenega območja.
Občina Polzela lahko določi uporabo tipske urbane opreme.

– posamične novogradnje za objekte in naprave po-
sebnega družbenega pomena (za lovsko, turistično ali re-
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kreacijsko dejavnost ipd.) so možne, če ne zahtevajo izdela-
ve prostorskega izvedbenega načrta ob upoštevanju določil
tega odloka.

Gradnja nadomestnih objektov:
– je možna v primeru, če je obstoječi objekt dotrajan

oziroma arhitektonsko in funkcionalno neustrezen. Namemb-
nost novega objekta mora ostati nespremenjena, pogoji
gradnje za nadomestne objekte so enaki kot za druge novo-
gradnje,

– je možna le na istem mestu kot je stari objekt ali v
neposredni bližini starega objekta na njegovem funkcional-
nem zemljišču. Na funkcionalnem zemljišču starega objekta
se lahko gradi v primeru, da je stavbno zemljišče starega
objekta neprimerno zaradi nastalih geoloških razmer, konfi-
guracije terena, oziroma je to zemljišče predlagano za varo-
vanje oziroma za drugo namembnost,

– na območjih, ki so opredeljena kot območja naravne
in kulturne dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v
prostor podrejene določilom, ki jih je za to območje oprede-
lil ZVNKD Celje in so sestavni del tega odloka.

Splošno:
Pridobiti je potrebno projekte za objekte različnih na-

membnosti (stanovanjski, gospodarski in drugi objekti), ki
morajo vsebovati specifične elemente za posamezne kultur-
no krajinske tipe in za posamezna naselja ovrednotena kot
naselbinska dediščina in s tem dopolniti ponudbo ustreznih
projektov za novogradnje na teh območjih. Do izdelave teh
projektov je pri posegih v prostor dosledno upoštevati dolo-
čila tega odloka.

Večjo pozornost pri dopolnilni in nadomestni gradnji je
prav tako potrebno posvetiti lociranju, oblikovanju ter izboru
projektov v tistih naseljih oziroma delih naselij, ki so v tek-
stualnem delu PUP (ad poglavje – poselitev) posebej izpo-
stavljena kot kvalitetna in so zanje podane okvirne smernice
urejanja.

1.2. Merila in pogoji za določanje velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnega zemljišča

13. člen
Funkcionalno zemljišče obstoječih objektov je površi-

na zemljišča, ki je potrebna za redno rabo obstoječega
objekta.

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-
nih zemljišč novih objektov je potrebno upoštevati namemb-
nost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacijo ko-
munalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upošteva-
nju predvidenega razvoja. Pri tem je zagotoviti sanitarno
tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in
ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi, parkirnimi povr-
šinami in drugimi utrjenimi površinami okrog objektov.

Za gradnjo novih gospodarskih objektov – zidanic v
okviru sadjarskih in vinogradniških območij je potrebno za-
gotoviti, da se parcelacija zemljišč izvrši skladno z značil-
nostmi obstoječe parcelacije in da bo stavbno zemljišče za
novogradnjo zagotavljajo ohranitev tipičnega vzorca tovrstne
poselitve.

Za stanovanjske individualne objekte in počitniške ob-
jekte je velikost funkcionalnega zemljišča največ 700 m2.

Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost funkcionalne-
ga zemljišča v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu
proizvodnje in kmetijske mehanizacije.

Funkcionalno zemljišče objektov v okviru naselij, ki
predstavljajo naselbinsko dediščino, je potrebno podrediti
zahtevam in pogojem pristojne spomeniške službe.

Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela se
določi v lokacijski dokumentaciji, ob upoštevanju določil
tega odloka in predpisov geodetske službe ter je obvezna
osnova za parcelacijo na terenu.

Gradnja objektov za dejavnosti, ki potrebujejo večje
število parkirnih mest, večje površine za odprta skladišča in
podobno, je možna, če je za te namene dovolj površin na
funkcionalnem zemljišču ali če je zadovoljevanje teh potreb
možno na skupnem funkcionalnem zemljišču območja, v
katerem se lokacija nahaja. Investitor mora izkazati pravico
do uporabe skupnega funkcionalnega zemljišča, kar mora
biti tudi formalno pravno urejeno.

Merila in pogoje iz tega poglavja je smiselno uporabiti
tudi pri določanju funkcionalnih zemljišč obstoječih objek-
tov.

1.3. Merila in pogoji urejanja kmetijskih zemljišč

14. člen
Kmetijska zemljišča se bodo urejevala na podlagi agro-

karte.
Na opredeljenih območjih naravne in kulturne dedišči-

ne je čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetijskih površin.
Območja obstoječih in predvidenih trajnih nasadov in

intenzivnih sadovnjakov je potrebno varovati za nadaljnjo
rabo v te namene.

Preprečiti je potrebno zaraščanje travnih površin ob
gozdovih.

Kmetijska zemljišča je dovoljeno ogozditi samo v pri-
meru sanacij plazišč in v ožjih vodovarstvenih pasovih večjih
črpališč.

Opredeljena območja predvidenih agrooperacij na ob-
močju PUP1 se bodo urejala na podlagi predhodno izdela-
nih strokovnih podlag oziroma ureditvenega načrta. V prime-
ru, da se na teh območjih znotraj območja krajine nahajajo
večje skupine drevja, solitarna drevesa in živice, je obvezno
pridobiti soglasje pristojnega zavoda za področje gozdarstva.
Zagotoviti je tudi potrebno, da geodetski posnetki za pripra-
vo strokovnih podlag vključujejo posnetke obstoječih dreves
in vegetacije. Pri načrtovanju ureditvenih operacij je v naj-
večji meri izkoristiti obstoječe odvodnike.

Na opredeljenih območjih kulturne krajine je potrebno
pri prenovi vinogradov upoštevati parcelacijsko strukturo in
obdelavo po plastnicah terena – terasasta obdelava ni mož-
na. Načrtovanje in izvajanje agrooperacij na območjih kultur-
ne krajine praviloma ni sprejemljivo oziroma je možnost na-
daljnjega podrobnejšega načrtovanja in izvajanja agroopera-
cije preveriti v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v
prostor (pridobitev kulturnovarstvenega mnenja oziroma kul-
turnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja s
strani zavoda pristojnega za varstvo dediščine).

Upoštevati je potrebno vodnogospodarske pogoje, da
v pasu 5 m od zunanjega roba potokov ni možno intenzivno
izkoriščanje kmetijskih zemljišč (njive, hmeljišča, nasadi). Ta
pas ob vodotoku mora biti travnat, zasajen ali drugače utrjen
(pot).

1.4. Merila in pogoji urejanja na območju gozdov

15. člen
Gozdovi se urejajo z določili zakona o gozdovih in

gozdnogospodarskimi načrti.
Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varo-

valnih gozdov (gozdovi z omejeno možnostjo gospodarje-
nja), ki so kot obvezno izhodišče prostorskega plana Re-
publike Slovenije in prostorskega plana občine opredeljeni v
PUP1, mora biti v skladu z določili odloka o razglasitvi varo-
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valnih gozdov. V teh gozdovih so prepovedane golosečnje
in krčitve, dovoljena so le izvajanja sanacijskih ukrepov kot
so določeni z gozdnogospodarskimi načrti.

Ravnanje z gozdovi na območjih naravne dediščine je
potrebno prilagoditi predpisanim režimom za naravno de-
diščino.

Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno prido-
biti soglasje Zavoda za gozdove.

Obstoječi gozdni rob se mora ohraniti, zato je pri novo-
gradnjah upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba.

Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno
gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesenih
sortimentov po obstoječih vlakah (priključitev vlak na trans-
portne poti, možnost kamionskega prevoza).

Krčitve se lahko izvajajo le v primerih spreminjanja goz-
da v kmetijska zemljišča in v primeru trasnih koridorjev infra-
strukture, kjer niso možne druge izpeljave tras. Pri takšnih
posegih je obvezna ureditev gozdnih robov.

Melioracije gozdnih zemljišč na opredeljenih območjih
naj se izvajajo skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Po-
gozdovanja naj se praviloma vršijo z vegetacijo značilno za
okoliško gozdno združbo, kar še posebej velja za opredelje-
na območja naravne in kulturne dediščine.

1.5. Merila in pogoji vodnogospodarskega urejanja

16. člen
Vodni viri
Za vse vire pitne vode, ki še nimajo izdelanih strokovnih

podlag, je treba pristopiti k izdelavi le-teh ter sprejeti odloke
o zaščiti virov pitne vode, s katerimi bodo podane omejitve
in pogoji za rabo prostora. Pri pripravi odlokov je potrebno
upoštevati že izdelane strokovne podlage za pripravo odlo-
kov o varovanju vodnih virov – Vodni viri na območju vodovo-
da Žalec, katere je izdelalo podjetje GEKO d.o.o. Ljubljana,
v novembru 1998 in zajema vodovarstvene cone vseh zaje-
tih in predvidenih virov pitne vode na javnih vodovodnih
sistemih.

Kolikor bi se kmetijska proizvodnja omejevala na teh
območjih, je potrebno zagotoviti nadomestilo za kmete.

Zavarovati je potrebno naslednja območja vodnih virov:
KS Andraž
Na ureditvenem območju je pet vodnih virov: št. 21

pod vzhodnim pobočjem Gore Oljke, št. 22 severovzhodno
od Brezovca in št. 23 vzhodno od Kamenskega hriba (Zg.
Koška), št. 23/1 – pri Andražu nad Polzelo in št. 23/2 –
Dobrič.

17. člen
Varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varova-

nje pred škodljivim delovanjem voda
Zbiralniki vode
Na obravnavanem območju so predvideni in opredelje-

ni zbiralniki voda: del akumulacije Trnavca ter opredeljene
možne lokacije zbiralnikov Hudinjca, Sevčnik in Brezovec za
morebitne potrebe po letu 2000.

Na območjih opredeljenih akumulacij, vključno s 50m-
skim varovalnim pasom nad predvideno koto max. zajezitve
gradnja stanovanjskih, gospodarskih in komunalnih objek-
tov ni dovoljena.

Na območju opredeljenih akumulacij je dopustna tak-
šna raba prostora, ki ne spreminja sedanjega stanja vodne-
ga režima in dopušča možnost izgradnje zadrževalnikov.

Posegi v prostor za ureditev akumulacij so možni na
podlagi predhodno izdelanih ureditvenih načrtov in morajo
biti usklajeni s pogoji ZVNKD in pristojne kmetijske službe
občine.

Vodotoki
V največji meri je treba ohraniti naraven videz površin-

skih vodotokov, večji regulacijski posegi niso dopustni.
Dopuščena je le lokalna protierozijska in protipoplavna

zaščita obstoječih objektov v načinu sonaravnega urejanja.
Varovalni pas ob obeh bregovih potokov v širini vsaj 5 m je
treba ohraniti kot naravno obrežje vodotoka.

Nova pozidava stanovanjskih in gospodarskih objektov
se lahko načrtuje le izven varovalnih pasov vodotokov ter
izven poplavnih območij visokih vod s povratno dobo 100 let
ali krajšo.

Premostitve je treba načrtovati tako, da ne bodo zmanj-
ševale sedanje prevodnosti osnovnih korit. Cestni priključki
na mostove ne smejo ovirati odtoka poplavnih vod.

Na odsekih, kjer so ob potokih kmetijska zemljišča, naj
ne bi bila ta varovana na več kot 10 do 20-letno poplavno
varnost, da se ohranijo retenzijske površine. Za preprečitev
nastanka erozijskih žarišč na pribrežnih zemljiščih, morajo
biti vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo (nji-
ve, nasadi itd.) od zgornjega roba korit oddaljene vsaj 5 m.
Ta pas ob vodotoku mora biti travnat ali drugače utrjen
(cesta).

Vse podzemne komunalne vode (kanalizacijsko, vodo-
vodno, plinovodno, elektro in telefonsko omrežje) je treba
načrtovati izven varovalnih pasov vodotokov.

Za vse posege v vodna korita in vodna zemljišča si je
treba pridobiti mnenje oziroma soglasje strokovne službe, ki
je pristojna za vzdrževanje vodnega režima.

Evidentirati je treba objekte rabe vode ali obvodnega
prostora. Dosedanje pravice in dolžnosti v zvezi z rabo vode
v strugi vodotoka ali obvodnem prostoru bodo morali korist-
niki uskladiti z novo zakonodajo.

Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih
načeloma ni dopustna. Izjemoma je možna le na osnovi
predhodno opravljenih geoloških raziskav ter izdelane sana-
cije

Čas in način uporabe gnoja in gnojevke na kmetijskih
površinah mora ustrezati uredbi o vnosu nevarnih snovi in
rudninskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Ostali pogoji v zvezi z varstvom in čiščenjem voda so
podani v 27. členu tega odloka.

1.6. Merila in pogoji urejanja na območjih naravne in
kulturne dediščine

18. člen
Na območju PUP1 so opredeljena naslednja območja

in objekti kulturne dediščine:
Kulturna dediščina
ua – umetnostni spomeniki z varovalnimi območji,
u – naselbinska dediščina,
a – arheološka dediščina,
z – zgodovinska dediščina,
e – etnološka dediščina.
Kulturna krajina
območje pod oznako KK.
Na območju PUP1 so opredeljena naslednja območja

in objekti naravne dediščine:
Naravna dediščina
KP – krajinski park – Ponikovski kras
g – geomorfološka in
h – hidrološka.
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19. člen
Usmeritve in pogoji urejanja za območja in objekte

kulturne dediščine
Za vse posege na objektih in območjih kulturne de-

diščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje po določilih zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), razen za pose-
ge na območju kulturne krajine, kjer veljajo pogoji in določi-
la tega odloka.

Umetnostni spomeniki z območji – ua:
ua1 – Sv. Križ na Gori Oljki z območjem
Zaradi varovanja vedute na opredeljenem območju ni-

so dovoljeni: goloseki, gradnja dodatnih gozdnih cest, odpi-
ranje kamnolomov in gradnja daljnovodov. Ohraniti je po-
trebno obstoječo namensko rabo – gozd in vzorec poselitve
ob vznožju opredeljenega območja – posamične gruče ob-
jektov.

V okviru teh skupin objektov so možne novogradnje le
kot zapolnitev in nadomestne gradnje za potrebe kmečkih
gospodarstev. Na prostoru ob cerkvi gradnja dodatnih ob-
jektov ni dovoljena.

ua2 – Sv. Andrej v Andražu z območjem
Na opredeljenem območju gradnja dodatnih objektov

ni dovoljena, razen na območju opredeljenem za šport in
rekreacijo pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine. Objekti ob cerkvi se smejo obnavljati le na podla-
gi predhodnih izhodišč pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

ua3 – znamenje Podvin nad Polzelo.
Urbanistična dediščina – naselbinska dediščina – u:
Na območju PUP1 sta dve območji naselbinske de-

diščine, ki imata vrednost kulturne dediščine:
u1 – Dobrič – zaselek Grebence
u2 – Andraž – zaselek Podsevčnik
Za območji naselbinske dediščine oštevilčeni od u1 in

u2 velja, da se mora ohranjati tip naselbinske zasnove,
višinski gabarit, dominante, volumen naselja v prostoru ter
njegova okolica. Za vsak poseg na objektih kulturne dedišči-
ne v teh naseljih je potrebno predhodno soglasje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine.

V vseh zgoraj navedenih naseljih so možne le nado-
mestne gradnje in gradnje, potrebne za razvoj kmečkih go-
spodarstev. Te gradnje morajo pri lociranju v prostor upo-
števati pravila historičnega vaškega urbanizma ter merila
tradicionalne arhitekture območja.

– arheološka dediščina – a:
Ni evidentiranih območij.
– zgodovinska dediščina – z:
z1 – Andraž, osrednji spomenik žrtvam NOB.
– etnološka dediščina – e:
e1 – Dobrič, hiša št. 24, Štobarjeva hiša in kašča pri

hiši Dobrič št.24, Štobarjeva kašča.

20. člen
Merila in pogoji urejanja na območju opredeljene kul-

turne krajine
Kulturna krajina
Kot kulturna krajina so opredeljena območja z oznako

KK – tipične kulturne krajine kraškega sveta in območja
planotastih čistin v okolici naselij Zg. ter Sp. Topolovec.

Na teh območjih veljajo splošni pogoji za ohranjanje
kvalitetnih prvin krajine, poleg tega pa se varuje historična
poselitvena struktura, krajevno značilni arhitektonski tip grad-
nje, načini kmetovanja in s tem obdelovalni vzorec in relief-
ne značilnosti, v gozdovih pa se uporabi režim prebiralne
sečnje. Priporočajo se ekološki procesi sonaravnega go-
spodarjenja, agrooperacije z zasipavanjem, ravnanjem zem-
ljišč in izsuševanjem mokrotnih lokacij niso sprejemljive,
prav tako se naj opusti intenzivno gnojenje. Na objektih so
možne adaptacije, novogradnje pa so možne v okviru doma-
čij ter za potrebe kmetij. V določenih primerih je potrebna
tudi sanacija negativnih posegov ter poenotenje kritin.

Za objekte in območja kulturne dediščine na območjih
kulturnih krajin je potrebno pred posegi pridobiti kulturno-
varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

21. člen
Usmeritve in pogoji urejanja za območje in objekte

opredeljene naravne dediščine
krajinski park Ponikovski kras – KP:
(izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije)
Usmeritve glede posegov na območju Ponikovski kras:
– kmetijstvo: ohranja se naj obstoječa struktura zem-

ljišč, način parcelacije; pri intenzivnem načinu kmetovanja,
agro- in hidromelioracijah je potrebno predhodno soglasje
naravovarstvene službe;

– vodno gospodarstvo: pri urejanju vodotokov ter spre-
membah vodnega režima je potrebno predhodno soglasje
naravovarstvene službe;

– urbanizacija: ohranjajo se naj obstoječe urbanizirane
površine; novogradnje ter gradnje počitniških hiš se urejajo
na osnovi podrobnejših planskih usmeritev in s soglasjem
naravovarstvene službe;

– infrastruktura: vsa linijska infrastruktura – daljnovodi,
plinovodi, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija – se naj
ureja s predhodnim soglasjem naravovarstvene službe;

– gozd: ureja se po gozdnogospodarskem načrtu;
– odpadki: urejena komunalna odlagališča; za nove

lokacije potrebno pridobiti soglasje naravovarstvene službe
Celje;

– turizem: pri urejanju novih rekreacijskih poti, kolesar-
skih stez ter taborišč je potrebno predhodno soglasje nara-
vovarstvene službe.

Na območju KP naj ne bi bila dovoljena:
a) gradnja igrišč za golf,
b) postavljanje obor ter objektov za rejo živali prostoži-

večih vrst,
c) izkoriščanje mineralnih surovin.
Pri vseh posegih na območju Krajinskega parka je po-

trebno pridobiti soglasje pristojne naravovarstvene službe.
– geomorfološka dediščina – g:
Na obravnavanem območju PUP1 so opredeljeni štirje

spomeniki te dediščine:
g1 – Goroljška rupa
g2 – Jama Kramarca ali Tajna Jama
g3 – Jami v Vodostečni
g4 – Soteska oziroma dolina Ložnice
Za vse geomorfološke spomenike velja varstveni režim

(priložen v prilogi gradiva pristojne naravnovarstvene službe,
ki je sestavni del tega odloka).
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Za vsak poseg je treba pridobiti predhodno mnenje
naravovarstvene službe. Zaradi občutljivega kraškega ekosi-
stema je potrebno razvijati oblike in intenziteto kmetijstva, ki
ne bo onesnaževala (gnojila, škropiva ipd.). Možna je izved-
ba osuševanja v planiranem obsegu po predhodni uskladitvi
z naravovarstveno službo. Izvzeta so območja: KP Ponikov-
ski kras, ter območja in lokalitete naravnih spomenikov zno-
traj in izven KP; v območjih naravne dediščine pa je potreb-
no predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.

– Hidrološka dediščina – h:
h1 – potok, Ložnica do izliva v Hotunjščico.
Ohraniti je treba naravni potek vodotoka, njegovih bre-

žin in dna; zajezitve in drugi gradbeni posegi v potok niso
sprejemljivi.

2. Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje
območij ter za arhitektonsko oblikovanje objektov

2.1. Pogoji za ohranjanje kvalitetnih prvin krajine

22. člen
Pogoji za ohranjanje kvalitetnih prvin krajine so:
– ohranjanje in vzdrževanje kulturnih teras,
– varovanje gozdnega roba v celoti,
– ohranjanje dendroloških objektov v naseljih in njiho-

vih funkcionalnih površin, ki predstavljajo tradicionalen na-
čin urejanja prostora (posamezna drevesa, sadovnjaki),

– ohranjanje zelenih pasov med zaselki in na obrobjih
ureditvenih območij naselij za zaščito odprte kultivirane
krajine,

– vse prostorske dominante (vplivna območja cerkev)
in razgledišča morajo ostati nepozidana.

2.2. Urbanistični in arhitektonski pogoji za stavbne
dopolnitve, prenove objektov in zunanje urejanje stavbnih

zemljišč

23. člen
Lokacija, odmiki
Stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo, v

primeru pogojno stabilnih tal za gradnjo je predhodno prido-
biti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.

Vsaka lokacija za gradnjo objektov mora imeti zagotov-
ljeno minimalno komunalno opremljenost – dostop na javno
cesto ter oskrbo z neoporečno pitno vodo in elektriko.

Najmanjši medsebojni odmik objektov se določi glede
na terenske razmere in v skladu s sanitarnimi in požarnovar-
nostnimi predpisi in pogoji osvetlitve; bivalni pogoji v nepo-
sredni soseščini se ne smejo poslabšati.

Objekti morajo biti grajeni v odmiku od gozda, ki mora
znašati vsaj eno zgornjo sestojno višino dreves na bližnjem
gozdnem rastišču.

Odmik objekta od sosedove posestne meje mora biti
min. 4 m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen
4m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je
potrebno pridobiti soglasje sosedov, oziroma v primeru ne-
soglasja, mnenje strokovne institucije. Postavitev objekta na
želeni odmik je mogoča samo pod pogojem, da je pridoblje-
no pozitivno soglasje soseda ali mnenje strokovne instituci-
je. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih mej
mora biti zagotovljeno vzdrževanje objekta tako, da ni mote-

na sosednja posest ter, da so upoštevani sanitarni in požar-
novarnostni pogoji.

Pogoji v zvezi z odmiki novogradenj od ceste, energet-
skih in komunalnih vodov so podani v poglavju 3 odloka
PUP1.

Pri lociranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati
značilen vzorec poselitve in značilnosti lokalne graditeljske
tradicije v obravnavani arhitekturni krajini. Vsi posegi v graje-
no strukturo naselja morajo težiti k ohranjanju kvalitetne
arhitekture posameznih območij in izboljšanju negativnih do-
sedanjih posegov. Na celotnem obravnavanem območju je
potrebno dosledno upoštevati opredeljeno naravno in kul-
turno dediščino.

Višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija slemen
Vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom ob-

stoječe zazidave, prav tako to velja za prizidave in nadzidave
objektov.

Praviloma naj bo etažnost za stanovanjske objekte:
klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Pri tem je potrebno
skrbeti, da se ohrani razmerje zidanega dela objekta napram
strehi v razmerju, značilnem za posamezno vrsto objekta v
naselju in arhitekturni krajini.

Novogradnje na izpostavljenih legah in grebenih mora-
jo imeti klet v celoti vkopano v zemlji, da se zagotovi pritličen
gabarit na teh območjih.

Tlorisne oblike novih objektov v okviru vaških naselij in
v odprtem prostoru naj bodo podolgovate in praviloma v
razmerju stranic 1:1,5 do 1:2. V okviru urbanih in lokalnih
središč je tlorisni gabarit potrebno podrediti obstoječi zazi-
davi.

Površina prizidave objekta praviloma ne sme presegati
zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer je treba
ohraniti razmerje tlorisnih stranic objekta kot je to opredelje-
no v zgornji alinei. Zagotovljeni morajo biti odmiki od parcel
in sosednjih objektov skladno s predpisi. Bivalni pogoji so-
sednjih objektov se ne smejo poslabšati.

Smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami ozi-
roma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali
gruče hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec.
Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta.

Streha, fasade
Strehe naj bodo simetrične dvokapnice eventualno s

čopi, kar je še posebej obvezno upoštevati v okviru odprte-
ga prostora in vaških naselij. Naklon strešin od 35° do 45°,
na območju vaških naselij in razpršene poselitve je obvezen
naklon med 40° in 45°. Kritina naj bo temna ali opečna.
Svetle kritine niso dovoljene.

Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin
na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta
in se prilagajajo sosednjim objektom ter značilnostim obliko-
vanja v arhitekturni krajini.

Na stanovanjskih objektih naj bodo okenske odprtine
praviloma vertikalno podolgovate.

Elementi fasad na stavbnih zemljiščih razpršene grad-
nje naj bodo bel (zglajen) omet in les; Izbor materialov je
potrebno prilagoditi kvalitetni obstoječi pozidavi.

Gospodarski objekti – zidanice
Obvezni so podolgovati tlorisni objekti v razmerju stra-

nic praviloma 1:2 in z max. zazidano površino do 50 m2.
Velikost je potrebno prilagajati obstoječi zazidavi in velikosti
kmetijskega zemljišča, ki ga investitor poseduje.

Objekt ima lahko nad nivojem terena eno etažo in
izkoriščeno podstreho. Objekti na nagnjenem terenu, ki so
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delno vkopani, oziroma je zadnja stena kleti praviloma v
celoti vkopana, imajo lahko nad kletno etažo le izkoriščeno
podstreho – kolenčni zid, visok do največ 1,6 m.

Streha mora biti simetrična dvokapnica z nakloni stre-
šin 40°–45° z opečno ali njej podobno kritino, sleme vzdolž
daljše stranice objekta mora biti vzporedno s plastnicami
terena.

Počitniški objekti
Objekti imajo lahko eno etažo in izkoriščeno podstreho

ob upoštevanju istih pogojev kot so navedeni za objekte
zidanic.

Pomožni objekti
Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z objek-

tom, ob katerem stojijo in v skladu z določili tega odloka in
odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov,
naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni list SRS, št. 1/87, 14/87, 7/97, 78/98).

Kioski na določenem prostorsko in funkcionalno zao-
kroženem območju morajo biti enotno oblikovani, pri izbiri
materialov zanje pa je upoštevati prostorske značilnosti loka-
cije in območja. Lokacije kioskov so lahko le začasne na
površinah, ki so predvidene za centralno dejavnost, izvedeni
pa morajo biti tako, da jih je možno odstraniti in zemljišče
brez večjih posegov vzpostaviti v prvotno stanje.

Začasni objekti za eventualno sezonske prireditve in
druge vrste turistične ponudbe in druge namene (montažni
bazeni za interno uporabo, pergole, plinske cisterne...) mo-
rajo biti tako locirani, da ne ovirajo drugih dejavnosti v pro-
storu in da niso locirani na varovanih območjih. Po preneha-
nju dovoljenja je zemljišče po odstranitvi objekta vzpostaviti
v prvotno stanje.

Ureditev okolice novogradenj
Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovano

povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli z lokacijsko
dokumentacijo in odločbo.

Pri zemeljskih posegih v teren naj se planiranje terena
izvaja z brežinami in le v primeru ko to ni mogoče, oziroma
ko se mora upoštevati pogoje geotehničnega poročila, se
izvede z opornimi zidovi po projektu ki morajo biti po izvedbi
maksimalno ozelenjeni. Izgradnja opornega zidu v primeru
popolne horizontalizacije terena ni dopustna. Maksimalne
gabarite opornega zidu določi in prostorsko preveri izdelo-
valec lokacijske dokumentacije.

Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasadi-
tvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo na višino 1 m. Možna
je kombinacija žive meje z lesenimi tramiči ali drugo v skladu
z obstoječimi ureditvami okolja, vendar ograje ne smejo biti
višje od 1 m.

Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo po-
sebno varnost je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je
določena z drugimi predpisi.

Od roba cestnega telesa morajo biti ograje odmaknje-
ne minimalno 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti na
cesti in ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih
dejavnosti.

Ozelenitve okolice objektov se naj izvedejo s krajevni-
mi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z
obstoječo kulturno krajino. Odprte zelene površine, osred-
nje površine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati, urejajo se
naj usklajeno v značilnem ambientu posameznega naselja.

Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prosto-
rih morajo biti načrtovani tako, da omogočajo dostop tudi
telesno prizadetim občanom.

3. Merila in pogoji urejanja prometne, komunalne in
energetske infrastrukture

24. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno prometno in komunalno omrežje, elektro, ka-
nalizacijsko in vodovodno omrežje.

3.1. Promet

25. člen
Načrtovane rekonstrukcije regionalnih in lokalnih cest

se morajo izvajati na osnovi prostorskih izvedbenih aktov ob
upoštevanju izboljšanja prometnih ureditev.

Pri določanju lokacij novih objektov je treba za vsak
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot
in si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na
javno cesto. Cestni priključki morajo biti čimbolj pravokotni,
pregledni (izračunati preglednostni trikotnik) in zgrajeni v
niveleti z javno cesto. Odmiki objektov od cest se morajo
določati v skladu s predpisi in določili zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 28/97).

Za gradnjo v varovalnih pasovih cest in za nove priključ-
ke je obvezno pridobiti soglasje upravljalcev cest; ločeno za
državne in občinske ceste.

Pri posegih, ki se prenašajo na državno prometno
omrežje in naprave, je potrebno pridobiti dovoljenje za po-
seg v prostor s strani pristojnega državnega organa.

Pri državnih cestah je potrebno upoštevati varovalni
pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na
vsako stran državne ceste enako širok, pri glavnih cestah je
25 m, pri regionalnih cestah 15 m, občinskih lokalnih ce-
stah pa znaša 6 m in pri javnih poteh 4m.

Odmik objektov od gozdnih vlak in cest v položnejših
legah naj znaša minimalno 5m. V strmejših legah se mora
zaradi padajočega kamenja pri strojnem vzdrževanju pro-
metnice varnostni odmik še povečati. Ob gozdnih prometni-
cah se mora zagotoviti ustrezen prostor za skladiščenje
lesa. Skladišča so locirana ob izteku vlake na gozdno cesto
in morajo imeti varnostni odmik objektov vsaj 25m.

Rekonstrukcije kategoriziranih cest se izvajajo v skladu
s predpisanimi tehničnimi normami in kriteriji. Posebno po-
zornost je posvetiti tudi priključevanju obravnavanih objek-
tov na kategorizirane ceste. Pri lokaciji posameznih objektov
je potrebno upoštevati rekonstrukcije in razširitve obstoječih
občinskih cest na predpisane elemente in v strnjenih nase-
ljih eventualne gradnje pločnikov.

Pri objektih z dejavnostmi, ki povzročajo večjo frekven-
co prometa oziroma mirujoči promet, je načrtovati zadostno
površino funkcionalnih zemljišč.

3.2. Vodooskrba

26. člen
Za nemoteno oskrbo s pitno vodo v naseljih in posa-

meznih objektih je potrebno zgraditi predvidene vodovode,
izvajati raziskave in zajemati dodatne vodne vire. Opredeliti
je potrebno vodovarstvene pasove za vodne vire in predpi-
sati ter varovati ustrezni varstveni režim. Ker v nekaterih
delih območja ni obstoječih vodovodov in vodni viri ne za-
doščajo za pokrivanje porabe pitne vode v naseljih, je po-
trebno pred gradnjo novih objektov ali pred izdajo gradbenih
dovoljenj pristopiti k investicijam v vodooskrbo.

Predvidene gradnje in ureditve na posameznih vodovo-
dih na območju krajevne skupnosti Andraž nad Polzelo:
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– dokončanje izgradnje vodovoda Sevčnik s položitvijo
primarnega cevovoda in izgradnjo črpališča z zajemom vode
iz vrtine,

– izgradnja dodatnega rezervoarja v Založah,
– izgradnja vodovoda Andraž–Dobrič s črpališčem in

zajemom vode iz dveh vrtin, prečrpališčem Dobrič in rezer-
voarjem,

– raziskave in zajem dodatnih količin pitne vode iz vrtin,
– razširitev razdelilnega vodovodnega omrežja in za-

menjava transportne cevi iz smeri Polzela z večjim profilom
za potrebe vodovoda Založe pred priključitvijo novih objek-
tov oziroma uporabnikov,

– izvedba sanacije lokalnih vodovodov v smislu varova-
nja kvalitete pitne vode in večje propustnosti cevovodov.

3.3. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

27. člen
Na območju PUP1 ni obstoječih javnih kanalizacijskih

omrežij.
Do izgradnje kanalizacije in v območjih krajevnih skup-

nosti, kjer ni načrtovana izgradnja javne kanalizacije, se
morajo fekalne odpadne vode odvajati ločeno od ostalih vod
v neprepustne troprekatne greznice na izpraznjevanje (Uradni
list RS, št. 35/96 – uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod in komunalnih čistilnih naprav), oziroma je
potrebno opraviti lokalno čiščenje teh vod z ustrezno tehnič-
no rešitvijo.

Čiste meteorne in zaledne vode je potrebno odvajati v
površinske odvodnike oziroma ponikovalnice, onesnažene
meteorne vode preko lovilcev olj, tehnološke vode pa je
potrebno očistiti pred priključkom na kanalizacijo. Po iz-
gradnji kanalizacije se morajo vsi objekti (kjer bo to mogoče)
s sekundarno kanalizacijo priključiti na kanalizacijsko omrež-
je in čistilne naprave.

Pri načrtovanju sekundarne kanalizacije in internih ka-
nalizacijskih sistemov na posameznih območjih je potrebno
upoštevati še naslednje:

– drenažne vode, površinske žive vode – potoke in
hudournike in neonesnažene industrijske (hladilne) vode ozi-
roma vse čiste stalne vode, ki bi po nepotrebnem obreme-
njevale kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, je treba
voditi ločeno od ostalih vod – bodisi v potoke, podtalje ali
vzdrževalnike,

– meteorne vode z olji onesnaženih utrjenih in delovnih
površin je treba pred priključkom na kanalizacijo oziroma v
recipient očistiti v lovilcih olj in maščob,

– anorgansko obremenjene industrijske odplake se
praviloma tretirajo ločeno, oziroma je njihovo čiščenje po-
trebno smatrati kot sestavni del tehnološkega postopka po-
samezne proizvodne enote. Pred izpustom v vodotok je
odplake potrebno očistiti do take stopnje, da ustrezajo mej-
nim koncentracijam, podanim z zakonom o vodah, oziroma
strokovnim navodilom o nevarnih snoveh, ki se ne smejo
spuščati v vodotoke (Uradni list SRS, št. 18/85),

– organsko obremenjene odplake je treba voditi na
kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo; odplake ne sme-
jo presegati mejnih koncentracij, podanih v zgoraj citiranem
strokovnem navodilu. Kolikor presegajo mejne koncentraci-
je je treba pred priključkom na kanalizacijo uvesti pred-
čiščenje,

– mehansko onesnažene odplake, ki se dajo čistiti z
enostavnimi postopki (usedalnik), se morajo ločeno in po
čiščenju voditi v vodotoke,

– za vse objekte, ki bi lahko ogrozili kakovost in količi-
ne vode: industrijske in kmetijske proizvodne objekte, skla-
dišča nevarnih in škodljivih snovi, odlagališča odpadkov je
potrebno izdelati ureditvene načrte in preveriti njihovo spre-
jemljivost za okolje,

– tehnološke postopke je potrebno načrtovati tako, da
se problem odpadnih škodljivih snovi in čiščenje onesnaže-
nih vod v največji meri reši že v okviru njih,

– gornja določila veljajo tudi za ribnike, energetske
objekte ter druge objekte za rabo vode.

Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojev-
ka) se ne sme odvajati v kanalizacijo.

Pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju je treba pred-
videti možnost izgradnje kanalizacijskega omrežja v vodo-
varstvenem območju zajetih vodnih virov.

3.4. Oskrba z električno energijo

28. člen
Opredeljena ureditvena območja, ki se bodo urejala na

podlagi PUP, se bodo oskrbovala z električno energijo iz
obstoječih trafopostaj. V primeru slabih napetostnih razmer
oziroma povečanega odjema elektrike, bo upravljavec zgra-
dil nove trafopostaje s pripadajočimi visokonapetostnimi pri-
ključki in nizkonapetostnimi vodi.

Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter lo-
kacije transformatorskih postaj je potrebno upoštevati kot
omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene ob-
jekte na območju PUP1, in sicer v smislu določenih širin
koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi
transformatorskimi postajami.

Pri lociranju novih objektov je potrebno upoštevati va-
rovalne koridorje daljnovodov, ki znašajo:

10-20 kV  – 20 m (10 m + 10 m)
110 kV   – 30 m (15 m + 15 m)
220 kV  – 40 m (20 m + 20 m)
400 kV  – 50 m (25 m + 25 m)
V navedenih koridorjih obstoječih in predvidenih dalj-

novodov novogradnja, nadomestna gradnja in saditev drevja
visoke rasti ni dovoljena.

Pri načrtovanju drogov daljnovodov se je potrebno izog-
niti dominantim objektom v prostoru, izpostavljenim vrhovom
in grebenom. Pri lokacijah je potrebno upoštevati možnost
postavitve na naravne vzpetine, ob skupine dreves, na robove
gozda ipd. Pri posekah gozdov je potrebno urediti gozdni rob.

V primeru gradnje zbiralnikov vode je potrebno predhod-
no v okviru ureditvenih načrtov za ta območja zagotoviti nove
poteke 20 kV daljnovodov in nizkonapetostnih vodov izven
območja zbiralnikov vode. Vsi stroški prestavitve tangiranih
električnih vodov bremenijo investitorja zbiralnikov vode.

Za nove trase mora uporabnik zbiralnika vode priskrbeti
ustrezne koridorje, pridobiti dovoljenja lastnikov zemljišč in
naročiti izdelavo ustrezne izvedbe tehnične dokumentacije.

Za vse posege v koridorje daljnovodov 110 kV, 220 kV
in 400 kV, je potrebno upoštevati naslednje pogoje uprav-
ljavca:

– vsi posegi v elektroenergetski koridor obstoječih in
predvidenih DV so dovoljeni v smislu zahtev tehniških pred-
pisov za graditev nadzemnih vodov (Uradni list SFRJ, št.
65/88),

– za vsak poseg v elektroenergetski koridor obstoječih
DV mora biti izdelan elaborat križanja oziroma približevanja
ter nanj pridobljeno soglasje upravljavca,

– vse stroške, ki bodo morebiti izhajali iz naslova pose-
ga v elektroenergetski koridor obstoječih DV (postavitve DV,
povišanje stebrov itd.), je dolžan nositi povzročitelj posega,
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– upravljavcu DV mora biti omogočen neoviran dostop
do DV z mehanizacijo kot tudi vzdrževalnim skupinam do
vsakega stojnega mesta DV.

Za opredeljeno 20 kV in 35 kV elektroomrežje je na
območju PUP1 potrebno upoštevati naslednje pogoje uprav-
ljavca:

– pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za predvidene
objekte si morajo investitorji v lokacijskem postopku pridobi-
ti s strani upravljavca veljavno soglasje k lokaciji,

– ob izdaji pozitivnega soglasja k lokaciji bo upravlja-
vec upošteval tudi trase predvidenih daljnovodov in lokacije
transformatorskih postaj, katere bodo služile za izboljšanje
slabih napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih in po
potrebi za elektrifikacijo objektov na ureditvenih območjih, v
kolikor bodo potrebe to nakazovale,

– pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene
objekte na območju PUP si morajo investitorji pridobiti elek-
troenergetsko soglasje upravljavca.

3.5. Plinovodno omrežje

29. člen
Preko območja, ki ga ureja PUP1 poteka plinovod R24

za MRP Ravne in predvideni plinovod M5 za Podlog. Za vse
gradbene posege oziroma izrabo prostora v 2 x 200 m
zaščitnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti soglasje k
lokaciji in gradnji upravljavca plinovodnega omrežja. V 2 x
30 m pasu plinovoda je po zgraditvi plinovoda prepovedano
graditi poslopja za stanovanje ali bivanje ljudi.

Poslopja za stanovanje ali bivanje ljudi se smejo graditi
v pasu ožjem od 30 m, če je bila gradnja predvidena z
urbanističnim načrtom pred načrtovanjem plinovoda in če
se uporabljajo posebni varstveni ukrepi.

V 2 x 5 m pasu plinovoda se smejo dela izvajati pod
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega pred-
stavnika upravljavca plinovoda, po predhodni pridobitvi so-
glasja upravljavca plinovodnega omrežja.

Za naselja oziroma ureditvena območja je možno načr-
tovati za potrebe ogrevanja sekundarno plinovodno omrežje.

3.6. Ogrevanje

30. člen
Glede na pretežno podeželski prostor na območju

PUP1 je možen način ogrevanja objektov le z individualnimi
kurišči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko do-
pustnega goriva: lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin
oziroma premog z dopustno energetsko – specifično vred-
nostjo gorljivega žvepla in biomasa.

3.7. TK omrežje, CATV omrežje

31. člen
– izgradnja in vzdrževanje omrežja se lahko izvaja ne-

moteno glede na ostale pogoje PUP,
– pri določanju lege objektov je potrebno upoštevati

odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljavec
TK omrežja oziroma upravljavec CATV omrežja pri pridobitvi
soglasja k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju za posamezne
objekte,

– upošteva se obstoječe telefonsko omrežje in CATV
omrežje,

– v okviru priprave prostorskih izvedbenih načrtov je
potrebno izdelati zasnovo TK omrežja,

– telefonske priključke in CATV priključke je potrebno
predvideti v zemeljski izvedbi.

IV. DRUGI POGOJI

32. člen
Pogoji za varovanje okolja:
– pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor je po-

trebno izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93),

– vsak poseg v prostor mora biti načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim
manjše tveganje za okolje ter tako, da se prepreči in omeji
obremenitev okolja že pri izvoru nastanka,

– za posamezne vrste posegov v prostor, za katere je
predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na
okolje ter so opredeljeni v uredbi o vrstah posegov v okolje,
za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 66/96) je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstveno soglasje MOP,

– podlaga za presojo vplivov na okolje je poročilo o
vplivih na okolje, ki ga priloži investitor k projektu za pridobi-
tev dovoljenja za poseg v prostor. Poročilo mora biti izdela-
no v skladu z metodologijo, ki jo določa navodilo o metodo-
logiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS,
št. 70/96). Izdela se lahko kot celovito poročilo ali kot
poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma delne
elaborate. Obseg poročila določa uredba o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96), MOP pa lahko pobudo nosilca
posega določi natančnejši obseg in vsebino poročila,

– za gradnjo objektov znotraj stanovanjskih območij, ki
lahko imajo negativen vpliv na okolje (objekti za druge javne-
javne, skupne in osebne storitve, gostinski, trgovski, večji
kmetijski gospodarski objekti...) morajo investitorji v lokacij-
skem postopku priložiti posamezne analize oziroma delne
elaborate vplivov na okolje z oceno sprejemljivosti,

– z vidika varstva zraka je potrebno za obstoječe objek-
te, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij ter pro-
gram sanacij, pri gradnji novih objektov pa zagotoviti, da ne
bodo prekoračene dopustne emisije,

– pospešiti je treba izgradnjo plinskega omrežja po na-
seljih, kjer so za to možnosti in priključiti nanj vse porabnike,

– na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvod-
nih in “vodnih“ poplavnih zemljišč in zaradi vpliva vode labil-
nih zemljišč ter erozijskih območij je pred eventualnimi po-
segi vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje upravljavca,

– sanirati je divja odlagališča v prvotno namembnost
zemljišča,

– ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno upo-
števati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih
predpiše geološka služba,

– investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava-
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora
na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in na-
daljnjo uporabo,

– za varstvo pred hrupom je zagotoviti predpisano zašči-
to za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri
gradnji novih objektov je upoštevati vse predpise za varstvo
pred hrupom.

– podrobnejša določila za posege, ki imajo lahko ne-
gativen vpliv na območja naravnih potencialov, kulturno kra-
jino ter naravno in kulturno dediščino, so podrobneje poda-
na v drugih poglavjih tega odloka in v ostalem gradivu PUP.

Ravnanje z odpadki
– ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno z občin-

skim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 40/97),

– ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki je poleg
odloka urejeno z dodatnimi navodili in predpisi Občine Polzela,
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2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Polzela 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 Polzela so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
in javne poti.

(2) Lokalne ceste v Občini Polzela se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji
zbirne krajevne ceste (LZ) in krajevne ceste (LK).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Polzela 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 krajevni odbori in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

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

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

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

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kate-
gorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

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

– morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z
določili veljavne zakonodaje in odvažali na deponije poseb-
nih odpadkov.

Pogoji za obrambo in zaščito
Urejanje prostora za obrambo in zaščito se ureja na

podlagi predpisov s tega področja.
Pogoji za zagotavljanje požarne varnosti
Med objekti morajo biti opredeljeni odmiki skladno s

tehničnimi normativi oziroma drugimi tehničnimi ukrepi, s
katerimi se preprečuje širjenje ali prenos požara.

Zagotovljeni morajo biti dostopi za potrebe gasilske
intervencije, prostori za evakuacijo ljudi v primeru požara ter
viri zadostne količine vode za gašenje požara.

V. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Ža-
lec z oznako PUP1 (Uradni list RS, št. 34/92), v delu, ki se
nanaša na območje Občine Polzela.

34. člen
Prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine

Žalec z oznako PUP1 za območje Občine Polzela so stalno
na vpogled na Občini Polzela.

35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

nem listu Republike Slovenije.
 
Št. 350-05-03/99
Polzela, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

4754. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet obči-
ne Polzela na 9. redni seji dne 23. 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, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
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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 svet občine na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec 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 ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči svet občine na predlog župana, njena kategori-
zacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki
so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dosto-
pu 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 Polzela.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerimi se določi uresničevanje iz prostorskega plana, 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 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, zmr-
zlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave. Te obsegajo zla-
sti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov ter 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 za primere 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/
ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Polzela;

– 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 proračunu občine.

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 zaradi pred-
pisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu
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soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarno služ-
nost 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
s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
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 obstojoče 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
(priglasitev obnovitvenih del na občinskih cestah)
Za obnovitvena dela na občinskih cestah zaradi izbolj-

šanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne
posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti,
za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekon-
struirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zem-
ljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov,
naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno pridobiti
lokacijskega ali gradbenega dovoljenja in zadostuje priglasi-
tev. Ta dela se morajo pred svojim pričetkom priglasiti pri-
stojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi
objektov.

18. člen
(začasno uporabno dovoljenje za občinsko cesto)
Za novozgrajeno ali rekonstruirano občinsko cesto lah-

ko pristojni upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje
še pred dokončanjem vseh preostalih del po projektni doku-
mentaciji zunaj vozišča ceste, če je s tehničnim pregledom
njenega vozišča ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno
odvijanje prometa in predpise o varstvu okolja.

19. 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.

20. 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 pogodbe.

21. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti
praviloma zunaj vozišča.

(2) Za določitev lokacije avtobusnega postajališča (zu-
naj ali na vozišču) izda pristojna služba občinske uprave
soglasje na predlog javnega prevoznika in v soglasju z ob-
činskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji oko-
liščin, pomembnih za varnost prometa. Če ugotovi, da za
tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno
nevarno, prekliče dovoljenje.

22. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujneši obseg, in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z želez-
niško 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.

23. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci 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.

24. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti za-
radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen iz elementov, 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 pristojne službe občinske uprave za
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

25. 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 pristojna služba občinske uprave.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te točke krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
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26. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave mora o gradnji ali
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave mora dati investi-
torju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega
odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskla-
ditev 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

27. 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. točke tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32.
točke 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
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

28. 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 svet Občine Polzela.

(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) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Polzela na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju
krajevni odbori. Občinski svet občine Polzela hkrati določi
tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sred-
stva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi odgovor-
no osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je
Občina Polzela subsidiarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela od-
daja pristojna služba občinske uprave, po postopku in pod
pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

29. 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 pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvi prometa)

(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko,
zaradi zapore občinske ceste, začasno preusmeri promet
na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen 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,
– da 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 podobno),

lahko pristojna služba občinske uprave s sklepom za-
časno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenemu delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali di-
menzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave mora
o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpek-
torja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka te točke, lahko izvedeta tudi izvajalec red-
nega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obve-
stiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo
občinske uprave.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku te točke, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

(5) Določbe te točke se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
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32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinski cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora ome-
jena.

(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.

(3) Pristojna služba občinske uprave izda soglasje iz
prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varoval-
nem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

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

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

– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Polzela.

33. 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 se smejo napeljevati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le
pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne
službe občinske uprave.

(2) Pristojna služba občinske uprave lahko zahteva od
upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave lahko odkloni iz-
dajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno re-
konstrukcijo 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.

(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
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljalec 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 upravljalec 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
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževa-
nja, je potrebno soglasje službe občinske uprave. V soglas-
ju 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 in 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
v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve.

(4) O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občin-
skih cest.

(5) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti zaradi vzpostavitve
prevoznih 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 pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno 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.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine ki jih za te namene določi ob obstoječih
občinskih cestah pristojna služba občinske uprave, ta upravni
organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh
dejavnosti.

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

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske
uprave.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in
drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter 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 zaradi
ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji,
določenimi v soglasju iz prvega odstavka te točke.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povezanega
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 z upravno odločbo
zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram.
Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka alli njegovo ukinitev, če ta ni preurejen v
skladu z odločbo iz 40. člena tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave predlaga, da se

gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni 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 in prilagoditi vrsto
in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave krije del stroškov
za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih
rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo
občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec 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.

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. Ta 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
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postaviti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali 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;
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– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-
mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali pa 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 in druge
gorljive snovi;

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

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

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot 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 sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok 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
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

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

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no 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. Dovoljenje se
lahko izda le, 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. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma
izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na
druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih
konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave. O izdanih do-
voljenjih pristojen občinski upravni organ 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 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 50. točke tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
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 pristojne
službe občinske uprave potrjena prometno tehnična doku-
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določi-
jo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično 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.

(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 krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati
predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo
preglednost očinske ceste ali železniške proge (polje pre-
glednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstranitev 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 pristojen občin-
ski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
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(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 pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste iz 33. točke tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah, razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister za okolje in prostor, določa
strokovna komisija imenovana z sklepom župana v sestavi
občinskega inšpektorja za ceste, predstavnika postaje mili-
ce, inšpektorja UNZ Celje, predstavnika pristojne službe
občinske uprave ter predstavnika vzdrževalca cest. Dovolje-
nje za postavitev izda pristojna služba občinske uprave.

(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 prav tako od-
loča komisija iz 1. točke tega člena, dovoljenje za postavitev
pa izda pristojna služba občinske uprave, na stroške predla-
gatelja.

53. 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. Pristojna
služba občinske uprave lahko izda soglasje za njihovo po-
stavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna
za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavi-
tve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavi-
jo 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. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

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

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

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen

prikluček 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.

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 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 oziroma medobčinski inšpektor za
ceste. Do organiziranja te službe opravlja inšpekcijsko nad-
zorstvo Republiški inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, oziroma druge ustrezne
smeri z najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen stro-
kovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splo-
šne 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 oziroma
dovoljenja pristojnega upravnega organa za poseg v prostor
ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena
dela ali opisom teh del;

– 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 med
njimi;

– odrediti odpravo pomankljivosti 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 vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
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osme alinee prvega odstavka tega člena ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz pete alinee prvega odstavka tega čle-
na, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnost 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 namenon 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 peti alinei prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste ob-
vestiti župana, pristojno službo občinske uprave in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve ob-
veznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

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

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT 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 kakr-
šnekoli druge objekte in naprave;

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne ali tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetost-
ne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodo-
vod, toplovod in druge podobne naprave;

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem;

– 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;

– 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
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste;

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali se gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja;

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta;

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo;

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa;

– 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;

– 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;

– vozi vozilo s takšnimi nadležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče;

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča;

– 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 udelžencev v pro-
metu;

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti;

– 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;

– 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;

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti;

– 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
soglasja.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
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61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa;

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitev del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave ali če ji ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načinov.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije
občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljalcev
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi
pravočasne medsebojne uskladitve del

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 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 katerih 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, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 53. in 54. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

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

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

4755. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Polzela na 9. redni
seji dne 23. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v

Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela

I
Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec

Polzela se zvišajo za 8% in znašajo mesečno:
SIT na otroka

1. Dnevni program (6 do 9 ur in vsi obroki
prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega
obdobja 43.484
– za otroke v oddelkih drugega starostnega
obdobja 39.322
2. Poldnevni program (4 do 6 ur)
– poldnevni program (zajtrk, kosilo) 35.035
– poldnevni program (malica) 30.373
3. Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (zajtrk in kosilo) 27.104
– poldnevni program (kosilo) 25.380
– poldnevni program (zajtrk) 22.590

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 1. 2000 dalje.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-01/014/99
Polzela, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

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 svoja zemljišča še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

67. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 344-01/016/99
Polzela, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Polzele

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.



Stran 14864 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

POSTOJNA

4756. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju
podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Na podlagi 25., 28., 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 438. člena zako-
na o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94), 18. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 37/98,
96/99), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 16. in 60. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), 19. in 83. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) sta Občinski svet občine
Postojna na 10. seji dne 15. 11. 1999 in Občinski svet
občine Pivka na 8. seji dne 18. 11. 1999 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju
podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna,

vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

1. člen
V odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju

podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Po-
stojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanaliza-
cija, d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 51/97, 71/97,
23/99) se v 9. členu spremeni drugi odstavek tako, da se
glasi:

»Ustanoviteljske pravice Občine Postojna do javnega
podjetja izvršuje občinski svet.«

2. člen
V 16. členu se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– predlaga Občinskemu svetu občine Postojna in Ob-

činskemu svetu občine Pivka imenovanje direktorja pod-
jetja«

Dosedanja tretja do osma alinea postanejo četrta do
deveta alinea.

3. člen
V 17. člen se spremeni tretji odstavek tako, da se

glasi:
»Direktorja podjetja na podlagi javnega razpisa in na

predlog nadzornega sveta podjetja v skladu s statutom pod-
jetja imenujeta in razrešujeta Občinski svet občine Postojna
in Občinski svet občine Pivka«.

V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja
pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko direktor
preneha z delom, imenujeta Občinski svet občine Postojna
in Občinski svet občine Pivka na predlog nadzornega sveta
podjetja vršilca dolžnosti direktorja, brez razpisa, največ za
dobo enega leta.«

4. člen
V 22. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se

glasi:
»Statut javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, ka-

nalizacija, d.o.o., Postojna se mora uskladiti s tem odlokom
v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-2/99
Pivka, dne 1. decembra 1999.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l. r.

Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

PREBOLD

4757. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje
izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občin-
ski svet občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje

primarne in sekundarne kanalizacije

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem be-
sedilu: uporabnika), pri izgradnji kanalizacije, ki jo v večin-
skem deležu financira Občina Prebold.

2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na no-

vozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Prebold in v uprav-
ljanju gospodarske javne službe.

3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine

Prebold na predlog strokovnih služb občine.

4. člen
Za izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na

področju, kjer se bo gradila kanalizacija, morajo bodoči
uporabniki kanalizacije sofinancirati eno tretjino sredstev
vrednosti nove kanalizacije, dve tretjini pa financira Občina
Prebold, kot bodoči lastnik infrastrukture v skladu s potrje-
nim letnim planom izgradnje kanalizacij v proračunu Občine
Prebold.

5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine

Prebold, kot bodočega lastnika infrastrukture potrdi Občin-
ski svet občine Prebold. Med občino in med bodočim upo-
rabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.
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6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja, velikost obro-

kov za investicijo in stroški, ki jih ima Občina Prebold z
zbiranjem denarja. Plačevanje mora biti zaključeno pred
zaključkom del na investiciji.

7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na osnovi sofinanciranja uporab-

nikov, so prihodek proračuna Občine Prebold. Sredstva so
strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za
katero so bila zbrana.

8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo kanalizacije v

svojem enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obvez-
nega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, koli-
kor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega
prispevka.

9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manj-

ši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapa-
citete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrež-
je, mora uporabnik Občini Prebold plačati tudi razliko med
prispevkom za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in polno
vrednostjo prispevka.

10. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekun-

darne kanalizacije lahko in morali sodelovati pri sofinancira-
nju enotretjinskega deleža investicije in to iz kakršnih koli
razlogov nočejo, se lahko priključijo na javno kanalizacijo po
zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkrat-
nem znesku poravnajo svoj strošek sofinanciranja investicije
povečan za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokonča-
nja investicije do dneva plačila.

11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se

želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investi-
cije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem zne-
sku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati
pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo
v normalni višini, kot ostali uporabniki.

12. člen
Uporabniki, ki v času izgradnje primarne in sekundarne

kanalizacije iz upravičenih razlogov niso mogli sofinancirati
enotretjinskega deleža investicije, se lahko priključijo na
javno kanalizacijo pod pogojem, da v celoti v enkratnem
znesku poravnajo svoj delež sofinanciranja investicije.

13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se

želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investi-
cije že v času izvajanja le te, morajo v enkratnem znesku
poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati po-
godbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v
normalni višini, kot ostali uporabniki.

14. člen
Pod uporabnike, ki bi lahko in morali sodelovati pri

sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na
področju, kjer se izvaja investicija legalno zgrajene objekte,
oziroma so lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na
javno kanalizacijo. To velja tudi za vse pravne naslednike.

15. člen
O opravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinan-

ciranju investicije odloča Občinski svet občine Prebold za
vsak primer posebej.

16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11.,

12. in 13. členu tega odloka, so prihodek Občine Prebold
in jih občina porabi za dodatna dela pri investiciji, za zago-
tavljanje enotretjinskega deleža financiranja investicije in za
reševanje lokalne ekološke problematike v tistem območju,
kjer se izvaja investicija.

17. člen
Sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kana-

lizacije ne zajema izgradnjo kanalizacijskih priključkov. Te
morajo v celoti financirati uporabniki sami.

18. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede uprav-

ljalec kanalizacijskega omrežja na podlagi potrdila Občine
Prebold o plačanih prispevkih za sovlaganje v izgradnjo ka-
nalizacije, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu
kanalizacije in stroških montaže priključka. Fizično priklju-
ček lahko izvede druga uradno za ta dela registrirana firma,
vendar ob obveznem nadzoru upravljalca javnega kanaliza-
cijskega omrežja. Stroške nadzora izvedbe priključka plača
uporabnik.

19. člen
Pravica Občine Prebold, da si morajo uporabniki prido-

biti njihovo soglasje za priklop na kanalizacijsko omrežje in
plačati delež sofinanciranja primarnega in sekundarnega
omrežja velja deset let od dneva zaključka izgradnje celotne-
ga kanalizacijskega sistema.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/99-02/01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4758. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje
izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občin-
ski svet občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje

primarnih in sekundarnih vodovodov

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem be-
sedilu: uporabnika), pri izgradnji vodovodov, ki jih v večin-
skem deležu financira Občina Prebold.
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2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na no-

vozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Prebold in v uprav-
ljanju gospodarske javne službe.

3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine

Prebold na predlog strokovnih služb občine.

4. člen
Za izgradnjo primarnega in sekundarnega vodovoda na

področju, kjer se bo gradil vodovod, morajo bodoči uporab-
niki vodovoda sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti
novega vodovoda, dve tretjini pa sofinancira Občina Pre-
bold, kot bodoči lastnik infrastrukture v skladu s potrjenim
letnim planom izgradnje vodovodov v proračunu Občine
Prebold.

5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine

Prebold, kot bodočega lastnika infrastrukture potrdi Občin-
ski svet občine Prebold. Med Občino Prebold in med bodo-
čim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju inve-
sticije.

6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja investicije,

velikost obrokov in stroški, ki jih ima Občina Prebold z
zbiranjem denarja. Plačevanje mora biti zaključeno pred
zaključkom del.

7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na osnovi sofinanciranja uporab-

nikov so prihodek proračuna Občine Prebold. Sredstva so
strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za
katero so bila zbrana.

8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo vodovoda v

svojem enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obvez-
nega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, kolikor
je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega
prispevka.

9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manj-

ši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapa-
citete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje,
mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in
polno vrednostjo prispevka.

10. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarnega in sekun-

darnega vodovoda lahko in morali sodelovati pri sofinancira-
nju enotretjinskega deleža investicije in to iz kakršnih koli
razlogov nočejo, se lahko priključijo na javni vodovod po
zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkrat-
nem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije po-
večanim za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokonča-
nja investicije do dneva plačila.

11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se

želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investi-
cije šele v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem
znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpi-

sati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke pla-
čujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.

12. člen
Uporabniki, ki v času izgradnje primarnega in sekun-

darnega vodovoda iz upravičenih razlogov niso mogli sofi-
nancirati enotretjinskega deleža investicije, se lahko priklju-
čijo na javni vodovod pod pogojem, da v celoti v enkratnem
znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije.

13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se

želeli sredi izvajanja investicije vključiti v sofinanciranje eno-
tretjinskega deleža investicije, morajo v enkratnem znesku
poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati po-
godbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v
normalni višini, kot ostali uporabniki.

14. člen
Pod uporabnike, ki bi lahko in morali sodelovati pri

sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na
področju, kjer se izvaja investicija legalno zgrajene objekte,
oziroma so lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na
javni vodovod.

15. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinan-

ciranju investicije odloča Občinski svet občine Prebold za
vsak primer posebej.

16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11.,

12. in 13. členu tega odloka, so prihodek proračuna Obči-
ne Prebold in jih ta lahko porabi za dodatna dela pri investici-
ji, za zagotavljanje enotretjinskega deleža financiranja inve-
sticije in za reševanje lokalne problematike vodooskrbe v
tistem območju, kjer se izvaja investicija.

17. člen
Sofinanciranje izgradnje primarnega in sekundarnega

vodovoda ne zajema izgradnjo vodovodnih priključkov. Te
morajo v celoti financirati uporabniki sami.

18. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje določi in izvede

upravljalec omrežja na osnovi potrdila Občine Prebold o
plačanem prispevku za investicijo, plačanih stroških izdaje
soglasja pri upravljalcu vodovodov in stroškov montaže pri-
ključka z ustreznim vodomerom.

19. člen
Pravica Občine Prebold, da si morajo uporabniki prido-

biti njihovo soglasje za priklop na vodovodno omrežje in pla-
čati delež sofinanciranja primarnega in sekundarnega omrež-
ja, velja deset let od dneva začetka obratovanja sistema.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/99-01/01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Prebold

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. 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 kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Prebold

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kate-

gorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome-
ta, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Prebold z uvedenim uličnim

sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v in

naselju Prebold;
– v krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju

Prebold.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne

poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Prebold in ceste med

naselji v Občini Prebold in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvr-

ščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste v občini uporabe ceste v sosednji

ali odseka (v m) občini (v m)

1. 490 030 447 Kaplja vas–Dolenja vas–Griže–Kasaze 490010 7.133 V 4.321

2. 490 080 490020 Zabukovica–Matke 490100 3.487 V 4.001

3. 490 100 447 Šempeter–Šešče–Matke–Griže 490030 3.948 V 4.794

4. 490 130 427 Marija Reka 427 9.300 V –

5. 490 220 490030 Dolenja vas–Prebold (gaj)–Sv. Lovrenc 490030 2.640 V –

6. 490 240 490150 Gomilsko–Grajska vas–Kaplja vas 490030 781 V 3.362

7. 490 280 447 Hrastje–Orla vas 225 992 V 1.032

8. 423 280 427 Podmeja–Mrzlica Mrzlica 680 V 3.750

9. 423 290 423010 Klek–Vrhe–Podmeja 427 2.621 V 13.299

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,

razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste v občini uporabe ceste v sosednji

ali odseka (v m) občini (v m)

1. 490 230 490220 Prebold (Cesta v gaj–Trg) 427 472 V –
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– krajevne ceste (LK)
Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste v občini uporabe ceste v sosednji

ali odseka (v m) občini (v m)

1. 490 550 427 Prebold (Na zelenici–TT Prebold) 490220 546 V –

2. 490 560 427 Prebold (blagovnica–VVZ–graščina) 490230 346 V –

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste v občini uporabe ceste v sosednji

ali odseka (v m) občini (v m)

1. 991760 490030 ceste Dolenja vas 391 V –
2. 991770 490030 Kapla vas–Selo 992370 1.337 V –
3. 991780 490030 Sv. Lovrenc–žaga 140 V –
4. 991790 490030 Sv. Lovrenc–cerkev 490220 77 V –
5. 991800 993060 Sv. Lovrenc–Burkelčev hrib–Prebold 427 1.822 V –
6. 991810 993060 Sv. Lovrenc–vzhod 195 V –
7. 991820 490130 Marija Reka–Urankar 423290 3.943 V –
8. 991830 427 Kranjčev mlin–Otavnik 4.816 V –
9. 991920 490220 Prebold–Tolsti vrh–Šmiglova zidanica 3.004 V –
10. 991840 490550 Prebold–Na zelenici 499 V –
11. 991850 490230 Prebold–Graščinska cesta 164 V –
12. 991860 490220 Prebold–Na bazen 490560 190 V –
13. 991870 427 Prebold–Skozi gaj 490220 189 V –
14. 991880 490220 Prebold–Prečna pot 133 V –
15. 991890 490220 Prebold–Na terasi 180 V –
16. 991900 490220 Prebold–Nad tovarno 398 V –
17. 991910 490220 Prebold–Soseska 150 V –
18. 991940 427 Prebold–Na dobravo 196 V –
19. 991930 427 Prebold–Trg–Reška cesta 427 249 V –
20. 991950 427 Prebold–Reška cesta 1.185 V –
21. 991960 427 Latkova vas–Lapurjev most 490030 1.096 V –
22. 991970 991980 Groblja–Latkova vas–kapela 991980 1.296 V –
23. 991980 427 Groblja–Gradnja–Latkova vas 427 1.014 V –
24. 991990 427 Latkova vas–447 (Huš, Jančič) 447 1.862 V –
25. 993050 447 Hrastje 447 1081 V –
26. 992180 993060 cesta na Golavo 2.614 V –
27. 992190 490100 Lajnarjev hrib 992260 1.329 V –
28. 992200 490100 cesta v Gmajno 740 V –
29. 992210 490080 cesta Ramšak 32 G 29 2.263 V –
30. 992220 490100 cesta na Hom 500 V 1.624
31. 992230 490100 Krk–Mrkulj 683 V –
32. 992240 490100 Cestnik–Kač 541 V –
33. 992250 490100 Zagožen–Velar 301 V –
34. 992260 992190 Bezovnik–Jazbinšek 990810 854 V –
35. 992370 490170 Miklavž–Kisovar–Grajska vas 490240 5.196 V 6.308
36. 993060 490030 Sv. Lovrenc–Matke 490100 921 V –
37. 993130 427 Zg. Prebold–Sv. Lovrenc 490220 850 V –

7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem

odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–03 z dne 15. 7.
1999.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni
list RS, št. 75/98).
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9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344–04/01–01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4760. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
10. seji dne 29. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne

na Koroškem za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem

(Uradni list RS, št. 51/99) se prvi odstavek 2. člena spre-
meni tako, da se glasi:

v SIT

A) bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupaj prihodki 989,359.101,53
II. skupaj odhodki 989,359.101,53
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.) 0

B) račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 1,232.800,00
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev 1,232.800,00
VII. skupni presežek (primanjkljaj) 0

C) račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna
IX. odplačilo dolga 9,261.354,00
X. neto zadolževanje (VIII.–IX.) –9,261.354,00
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računih (III.+VI.+X.) (8,028.554,00)

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-2/98-20
Ravne na Koroškem, dne 29. novembra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4761. Odlok o občinskem prazniku Občine Ravne na
Koroškem

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) in 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Ravne na Koroškem na 10. seji dne 29. 11. 1999
sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku Občine Ravne

na Koroškem

1. člen
Občina Ravne na Koroškem ima svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Ravne na Koroškem je 12. april, dan,

ko so leta 1952 slovenski poslanci izglasovali zakon, da
postane Ravne na Koroškem mesto.

3. člen
Občina Ravne na Koroškem obeležuje svoj občinski

praznik na svečan način.

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

nem listu Republike Slovenije.
Z dnem objave tega odloka preneha veljati statutarni

sklep o prazniku Občine Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št.
8/97).

Št. 032-01-8/99-11
Ravne na Koroškem, dne 29. novembra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4762. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in Uradni list RS, št.
87/97) in 17. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 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, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost prometa, in ta odlok.
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2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Ravne na Koroš-

kem in postopek 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 Ravne na Koroš-
kem so vse javne 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 Ravne na Koroškem na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste v
postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo
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 četrtne skupnosti, krajevne skupnosti in zaintere-
sirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Pred-
logi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
predlog župana.

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

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

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kate-
gorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

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

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, 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 nekategorizira-
ne ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem
te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Ravne na Koroškem 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-
vec 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 (če se
za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste določi Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po po-
stopku 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 Ravne na Koroškem.

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

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
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naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
predlog župana.

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

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

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– nadzor 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;

– investicije 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 Ravne na Koroškem;

– obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in pro-
meta na njih;

– razpise koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje
občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z izbiro najugod-
nejšega 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)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Občinski svet občine Ravne na Koroškem lahko
predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno

povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki
so na območju s statusom zavarovanega naravnega bogas-
tva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja.

(3) Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z
zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrže-
vanja.

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 za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

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

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v 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 pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti
zunaj vozišča.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojni občinski upravni organ za ceste na predlog javnega
prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste
ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost pro-
meta, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega
postajališča na vozišču glavne ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevar-
no, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pri-
dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane
del občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z 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 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 za-
radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti sestavni
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 povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki je
nastal zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

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 dela, ki jih je potreb-
no opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je
odgovoren pristojni občinski upravni organ 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) Pristojni občinski organ za ceste mora o gradnji ali
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni občinski upravni organ 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 pridobi kon-
cesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

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

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

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

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in 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
32. 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
odgovoren pristojni občinski upravni organ za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organizi-
ranje njihovega obnavljanja.
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(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
ustanovitvijo javnega podjetja ali 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 določi Občinski svet
občine Ravne na Koroškem.

(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) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na županov predlog določi, da redno vzdrževanje občinskih
cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem
območju (četrtne ali) krajevne skupnosti, Občinski svet ob-
čine Ravne na Koroškem lahko hkrati določi tudi program
rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se za-
gotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za
izvedbo programa. Za stanje na občinskih cestah je Občina
Ravne na Koroškem subsidiarno odgovorna.

(6) Na podlagi javnega razpisa se obnovitvena dela na
občinskih cestah oddajajo v izvedbo. Obnovitvena dela od-
daja pristojni občinski upravni organ za ceste, po postopku
in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojni občin-
ski upravni organ 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 nad občinskimi
cestami, je pristojen občinski upravni organ za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v ena-

kem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim preho-
dom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem pre-
hodu zagotavljajo upravljavci teh površin.

31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zara-
di 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 pristojni občinski upravni organ za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-

voljen 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

32. 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 naravnih in drugih nesreč in podob-
no), lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
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 je treba nemudoma obve-
stiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni občinski
organ 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 od-
loka.

33. 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 ome-
jena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(3) Pristojni občinski upravni organ 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
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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 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri glavni mestni cesti 12 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Ravne na
Koroškem.

34. 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 Ravne na Koroškem, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.

(2) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zah-
teva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali pre-
stavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstruk-
cije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te
ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve
vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojni občinski organ za ceste lahko odkloni izda-
jo 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 re-
konstrukcijo te ceste.

35. člen
(opravljanje del na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(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. 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-
ska cesta 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.

36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in
opravljanje 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 pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh
del.

37. člen
(izredni prevozi)

(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 od teh elementov, ki je odrejena na ob-
činski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojni občinski upravni organ za
ceste v petnajstih dneh po vložitvi popolne zahteve. O izda-
nih dovoljenjih je treba obvesti policijo, občinskega inšpek-
torja 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 pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

38. 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.

39. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, ta pravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.

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

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste.
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40. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja pri-
ključka 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 pristojni občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

41. 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 pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

42. 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 40. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 41. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

43. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojni občinski upravni organ 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, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni 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 pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojni občinski upravni organ 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.

44. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

45. 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 pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

46. 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 pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

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

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti k akršna koli dela na
cesti ali 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:
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, kakor tudi stalno parkiranje na cesti oziro-
ma na ulici kjer ni označeno kot parkirišče;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
cesti ali ob njej les, opeko, odpadni ali drug material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta
ali poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto 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 kako
drugače onesnaževati cesto;



Stran 14876 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

13. puščati na cesto živali brez nadzora, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

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

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

17. obračati na cesti večje 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;

20. kakor tudi za redno ali občasno parkiranje na ulici.

48. 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.

49. člen
(obveznost sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok 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, gradnje odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob 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

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

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. 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 ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste, razen glavne mestne ce-
ste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

51. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

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

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katera na podlagi drugega
odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo ceste se določijo pogoji za
izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja 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.

(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.

(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.

52. 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 kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita v skladu z zakonom lastnik oziroma uporabnik zemljišča
in pristojen občinski upravni organ za ceste.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev zemljišča dolo-



Uradni list Republike Slovenije Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 14877

čena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 33. člena tega odloka.

53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na predlog župa-
na, 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 s predpisi o varnosti
cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet,
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 s sklepom
odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste. Pristojni občinski upravni organ za ceste ima
pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

54. 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. Pristojni ob-
činski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomem-
bna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana promet-
na signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove po-
stavitve, 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 pristojni občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Ravne na Koroškem. Transparenti morajo biti
izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

55. 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 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezni
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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

56. 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 pristojni občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 53. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

57. 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.

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:

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 pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. 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.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste določi 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;
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– 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 nadzora.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojni občinski upravni organ za ceste in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve ob-
veznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

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

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene ob-
jekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postav-
lja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
33. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonape-
tostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo,
vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odsta-
vek 34. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 35. 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 (36. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih
za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremlja-
jočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez so-
glasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(39. člen);

6. 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 40. člena);

7. vrste in obseg dela pri pogozdovanju in urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 43. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(44. člen);

9. ob cesti brez soglasja odpira kamnolome, peskoko-
pe ali glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (45. člen);

10. 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 (46. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljiš-
ču ali objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (47. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 48. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, ali ne odstrani
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležen-
cev v prometu (tretji odstavek 49. 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
50. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 51. 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 51. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. 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 (54. člen).

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

60. člen
(prekrški posameznikov)

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

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
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2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 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 100.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če mu 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 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma 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
(večletni plan)

Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 42. člena tega odloka.

65. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in 1. člena člena odloka o določitvi pomožnih objek-
tov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje (MUV, št. 9/93,9/94) in Urad-
ni list RS, št. 33/96), se morajo prilagoditi določbam 53. in
54. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list

SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 in 1. člena odloka o določi-
tvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (MUV, št. 9/93,
9/94) in Uradni list RS, št. 33/96) ali so postavljeni v
nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

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

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

68. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 344-01-10/98-33
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4763. Poslovnik o delu komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Na podlagi 115. člena statuta Občine Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 17. člena odloka o
priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 94/99), je komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, dne 27. 9. 1999 sprejela

P O S L O V N I K
o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve,

imenovanja in priznanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja (v nadaljevanju: komisije), kriteriji, ki jih komisija
upošteva pri pripravi predloga za podelitev priznanj oziroma
nagrad, postopek podeljevanja ter vodenje evidence o ob-
činskih priznanjih in nagradah.

2. člen
Komisija opravlja svoje naloge v skladu z 59. členom

poslovnika Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 52/99).

3. člen
Komisija je pri svojem delu neodvisna in deluje po

načelih strokovnosti, vestnosti in pravičnosti.
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II. DELO KOMISIJE

4. člen
Delo komisije vodi predsednik komisije. V odsotnosti

nadomešča predsednika namestnik predsednika.

5. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo komisije,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in predloge,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela komisije in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom in županom,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
– poroča o delu komisije.

6. člen
Komisija praviloma dela na sejah.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pred-

loge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani komisije.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

7. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom komisije

najpozneje sedem dni pred datumom seje. Izjemoma lahko
sejo skliče tudi v krajšem roku. Vabilo z gradivom pošlje v
vednost tudi županu.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je po-
trebno za obravnavo.

8. člen
Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca pri-

sotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost ter navedbo stalnih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov komisije,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.

9. člen
Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje

nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno
sejo, ki ima lahko samo eno točko dnevnega reda.

Korespondenčna seja se izvede tako, da se vsakemu
članu komisije posreduje predlog sklepa po telefonu ali
telefaksu, nakar le-ta izjasni oziroma glasuje na isti način.

O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki
ga obravnava komisija na prvi redni seji.

10. člen
Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina
članov komisije.

Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina
navzočih članov komisije.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov komisije je lahko glasovanje
tudi tajno.

11. člen
Zapisniki in druga gradiva za seje komisije se hranijo v

občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se
gradivo arhivira.

Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, drugo gradivo pa
10 let.

12. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe

komisije opravljajo delavci občinske uprave.

III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZANJ IN
NAGRAD

13. člen
Priznanja in nagrade Občine Ravne podeli občinski

svet občine na predlog komisije.

14. člen
V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni

razpis, s katerim javno obvesti predlagatelje, da lahko v
določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in
nagrad.

Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravo-
časno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili
podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s skle-
pom ne obravnava in predlagatelja z ustrezno obrazložitvijo
napoti na naslednji razpis.

15. člen
Če komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanj-

kljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije, opozori
predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.

Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu
sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad.
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter širšo ute-
meljitev predloga.

16. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni,

ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k
razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvideva
odlok. Zlasti v primeru, ko je predlogov več kot je razpisanih
nagrad in priznanj, komisija predloge rangira glede na po-
membnost po naslednjih kriterijih:

a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
– povprečen 0 točk
– nadpovprečen 10 točk
– izjemen 15 točk
b) prispevek promovira občino
– v regiji 5 točk
– v državi 10 točk
– v tujini 15 točk
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c) prispevek ima pomen
– za lokalno skupnost 5 točk
– za državo 10 točk
– mednarodni 15 točk
d) objava prispevka
– v lokalnih sredstvih obveščanja 1 točka
– v nacionalnih sredstvih obveščanja 2 točki
– v strokovni literaturi 3 točke

17. člen
Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili

uvrščeni.

18. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravna-

vi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad ne
smejo dajati informacij o vloženih predlogih in predlaganih
kandidatih.

19. člen
Priznanja in nagrade občine se vročajo na svečan na-

čin, v skladu z odlokom.

IV. VODENJE EVIDENCE

20. člen
Občina Ravne na Koroškem vodi kronološko evidenco

o priznanjih in nagradah občine.
Evidenco vodi tajnik občine.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o

podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko
leto.

V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo
podatki o:

– predlagatelju,
– dobitnikih priznanj (ime, priimek oziroma firma, na-

slov, vrsta priznanja),
– dobitnikih nagrad (ime, priimek oziroma firma, na-

slov).

V. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Ta poslovnik sprejme komisija, veljati pa začne z dnem,

ko je dal soglasje občinski svet občine. Poslovnik se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

22. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se

uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta
občine.

Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 27.  septembra 1999.

Predsednik
 komisije

Milan Škafar l. r.

Soglasje občinskega sveta je bilo dano dne 7. oktobra
1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

RIBNICA NA POHORJU

4764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Ribnica na Pohorju

Na podlagi 28. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
7. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS,
št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na
seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Ribnica na Pohorju

I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo na-

slednje nepremičnine na območju Občine Ribnica na Po-
horju, ki so bile družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in so pretež-
no namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. prostori v prvem nadstropju Večnamenske dvorane
Josipdol (370 m2, št. zemlj. knj. vl. 78, parc. št. 134, k.o.
Hudi Kot), lastnik Občina Ribnica na Pohorju,

2. Vila Ribnica (št. zemlj. knj. vl. 156, parc. št. 88/1,
k.o. Ribnica na Pohorju), lastnik Občina Ribnica na Pohorju.

II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služijo
kulturnim dejavnostim.

III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.

IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče

spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta ob-
čine Ribnica na Pohorju.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 464-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 30. oktobra 1999.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

SEVNICA

4765. Odločitev o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Sevnica v letu 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Sevnica dne
1. 12. 1999, sprejel
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O D L O Č I T E V
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Sevnica v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sevnica za leto 2000

se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sreds-
tvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2000

do sprejetja proračuna za leto 2000 oziroma najkasneje do
31. 3. 2000.

5. člen
Občinski svet občine Sevnica je bil z odločitvijo o zača-

snem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica v
letu 2000 obveščen na seji dne 1. 12. 1999.

6. člen
Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40200-0005/99
Sevnica, dne 1. decembra 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

4766. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka v
denarju za območje Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, 38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo občin-
skega samoprispevka za območje Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah dne 31. 10. 1999 je Občinski svet ob-
čine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v skladu s 14. členom
sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 74/99 in
79/99) sprejel na seji dne 10. 11. 1999

S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju

za območje Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

1. člen
Na podlagi odločitve občank in občanov Občine Sveti

Andraž v Slovenskih goricah dne 31. 10. 1999 se uvede
občinski samoprispevek v denarju.

2. člen
Občinski samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo v celoti uporabila za:
– izgradnjo učilnic za 9-letno OŠ Vitomarci,
– izgradnjo telovadnice pri OŠ Vitomarci,
– izgradnjo vrtca v OŠ Vitomarci.

4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so občani, ki stalno

prebivajo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, in sicer:

– vsi zaposleni po stopnji 2% od plače, nadomestila in
plačila za pogodbena dela od neto prejemkov,

– občani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od neto prejemkov,

– občani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 8% od letnega KD negozdnih in gozdnih
površin,

– upokojenci, in sicer 2% od pokojnin, izplačanih pri
SPIZ,

– prejemniki pokojnin iz tujine v višini 800 SIT me-
sečno,

– zaposleni v tujini mesečno 1.500 SIT,
– lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega

bivališča v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini
1.500 SIT mesečno.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin pri vsakem izplačevalcu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtego-
valo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad – izpostava Ptuj.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah dosta-
viti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samopris-
pevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz
šeste, sedme in osme alinee 4. člena tega sklepa, plačuje-
jo samoprispevek štirikrat letno na račun Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, in sicer do 31. 3. za prvi
kvartal, do 30. 6. za drugi kvartal, do 30. 9. za tretji kvartal
in do 31. 12. za četrti kvartal tekočega leta. Občina pošlje
tem zavezancem položnice za plačilo.

7. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se

nakazujejo na poseben žiro račun Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah št. 52400-842-182-82266.

Občina lahko za določen čas sredstva samoprispevka,
ki so začasno prosta, vroči pri banki.
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8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

9. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenje s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občinski svet
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in o tem najmanj
enkrat letno poroča na krajevno običajen način.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davč-
ni urad, izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Vitomarci, dne 10. novembra 1999.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.

4767. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
31. oktobra 1999 o uvedbi samoprispevka v
denarju za območje Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 14. in 15. člena sklepa o razpisu referen-
duma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 74/99 in
79/99) daje Občinska volilna komisija občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu

dne 31. oktobra 1999 o uvedbi samoprispevka
v denarju za območje Občine Sveti Andraž

v Slovenskih goricah

Na referendumu dne 31. 10. 1999 o uvedbi občinske-
ga samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah so bili ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 956 občanov, nak-
nadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa 4,
skupaj 960 občanov,

2. na referendumu je glasovalo 638 občanov, kar je
66%,

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 550 obča-
nov, kar je 57% vseh volilnih upravičencev,

4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 86 ob-
čanov, kar je 9%,

5. neveljavnih glasovnic je bilo 2, kar je 0,2%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
57/96) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) Občin-
ska volilna komisija občine Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah ugotavlja, da je izglasovan predlog za uvedbo občinske-

ga samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah, ker se je zanj izreklo 550 obča-
nov, kar je 57% vseh volilnih upravičencev v občini.

Vitomarci, dne 31. oktobra 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Olga Fekonja l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

4768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
leto 2000

Na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99) in 14. člena odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnih zemljišč ( Uradni list RS, št. 13/98 in
71/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne
22. novembra 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
za leto 2000

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč za leto 2000 znaša:
1. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu odloka o

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč po namembnosti
razvrščena v skupine A, C in D: 0,133 SIT/m2/mesec,

2. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč po namembnosti
razvrščena v skupino B: 0,111 SIT/m2/mesec.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000 dalje.

Št. 414-36/99-100
Šentjur, dne 22. novembra 1999.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFLJICA

4769. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Škofljica

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), 47. člena statuta Občine Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 46/99) 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.
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24/98, 56/98) je Občinski svet občine Škofljica na 9. redni
seji dne 28. 9. 1999 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Škofljica

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 Škofljica.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni z zakonom in 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 ob-
veščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, 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 Škof-

ljica ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Škoflji-
ca, s sedežem na Škofljici, Šmarska cesta 3 (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 občanov in drugih udeležencev v
postopkih in

– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-
jami.

6. člen
Na predlog župana lahko občinski svet odloči, da z

drugo občino ali drugimi občinami ustanovi en ali več orga-
nov skupne občinske uprave.

7. 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.

8. 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 občinsko lastnino in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– ki se nanašajo na civilno obrambo občine;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

9. 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 or-
gani;

– 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.

10. 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.
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11. 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 razme-
rij;

– 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.

12. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– 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.

13. 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 vrši nadzor nad izvajanjem pro-
gramov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

14. 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 soglasja na lokacijsko dokumentacijo;
– 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.

15. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

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.

16. 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.

17. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostoj-

na notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko
opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, avtobusnih postajališč,

zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,
– upravljanje in vzdrževanje vodovodov,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in ogla-

ševanje,
– opravlja prevoze civilnih oseb in prevoze šolskih

otrok,
– opravlja naloge občinske inšpekcije in občinskega

redarstva,
– pomoč na domu.

18. člen
Na področju občinske inšpekcije in občinskega re-

darstva opravlja občinska uprava nadzor nad izvajanjem za-
kona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za uresničevanje nalog občinske inšpekcije in občin-
skega redarstva lahko župan pooblasti delavce iz občinske
uprave.

19. člen
Naloge in pooblastila delavcem občinske uprave na

področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva dolo-
či župan z odredbo.

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.



Stran 14886 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

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.

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.

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 poob-
lastili, 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 odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine.

26. 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.

27. 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. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Škofljica v roku enega meseca po uve-

ljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Škofljica, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 56/96).

30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 2085
Škofljica, dne 23. novembra 1999.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TIŠINA

4770. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Tišina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Tišina na 12. seji dne 19. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako:
JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tišina in ceste med naselji

v Občini Tišina in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, raz-

vrščene v podkategorije.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ceste uporabe dolžina

odseka ali odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 269110 LC 050014 BAKOVCI–KROG–MURSKI ČRNCI G 1/3 482 MP 2.822
2. 269140 LC 269011 KUPŠINCI–TROPOVCI G 1/3 784 MP 1.932
3. 269010 LC 269022 KUPŠINCI–VANČA VAS–TIŠINA G 1/3 3.416 MP 3.520
4. 030030 RII 440 KRAJNA–SKOZI NASELJA RII 441 1.865 MP
5. 030040 RII 440 MURSKI PETROVCI–TIŠINA G 1/3 3.206 MP
6. 030050 LC 030070 GRADIŠČE–RIBIŠKI DOM RIBIŠKI DOM 2.900 MP
7. 030070 G 1/3 TROPOVCI–GRADIŠČE–M. ČRNCI G 1/3 3.120 MP
8. 269130 LC 030070 M. ČRNCI–SATAHOVCI–KROG G 1/3 647 MP 2.574

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ceste uporabe dolžina

odseka ali odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 530370 RII 440 KRAJNA–DO FLISARJA H. ŠT. 74 117 MP
2. 530380 RII 440 KRAJNA V NASELJU OB DOBLU RII 440 376 MP
3. 530390 RII 440 KRAJNA DO HIŠE št. 78 H. ŠT. 78 195 MP
4. 530500 LC 030030 KRAJNA DO HIŠE št. 54 H. ŠT. 54 225 MP
5. 530510 LC 030030 KRAJNADO HIŠE št. 24 H. ŠT. 24 242 MP
6. 530520 LC 030030 KRAJNA–GASILSKI DOM VGD Krajna 110 MP
7. 530530 LC 269010 VANČA VAS–V NASELJU ROMOV LC 269010 478 MP
8. 530540 LC 269010 VANČA VAS OB KREFTU RII 441 489 MP
9. 530550 LC 269010 VANČA VAD DO HIŠE št. 2 H.ŠT. 2 215 MP
10. 530560 RII 440 GEDEROVCI–ŠOLA–ČRPALKA RII 441 592 MP
11. 530570 JP 530560 Gederovci OŠ – Rep. cesta - Gederovci hš. 28 H. ŠT. 28 529 MP
12. 530580 RII 441 RANKOVCI–GOSTILNA MAJCAN H. ŠT. 29 310 MP
13. 530590 RII 441 R C RANKOVCI V NASELJU DO HIŠE 22/A H. ŠT. 22/A 175 MP
14. 530600 RII 441 RANKOVCI DO IGRIŠČA IGRIŠČE 187 MP
15. 530400 JP 530450 RANKOVCI OB VGD RII 441 308 MP
16. 530410 JP 833040 PUŽEVCI–BOREJCI POKOPALIŠČE LC 269010 3.118 MP
17. 530420 JP 530410 BOREJCI V NASELJU–KROG JP 530410 731 MP
18. 530430 JP 530 420 BOREJCI ŠTEVANEC–KANAL LEDAVA LEDAVA 1.045 MP
19. 530450 G 1/3 TIŠINA RC (ČASAR)–RANKOVCI MLEKARNA RII 441 3.494 MP
20. 530460 LC 269010 TIŠINA igrišče–KZ Panonka TROPOVCI PIRŠČEK G 1/3 1.334 MP
21. 530440 RII 441 GEDEROVCI–POKOP.–SODIŠINCI POLJŠČEK JP 530 935 MP
22. 530470 RII 441 KRAJNA–POKOPALIŠČE MR. VEŽA 120 MP
23. 530480 RII 440 SODIŠINCI–POLJŠČEK–MURSKI PETROVCI LC 030040 2.074 MP
24. 530490 JP 530480 SODIŠINCI OB VODOVODU RII 440 587 MP
25. 530610 RII 440 SODIŠINCI V NASELJU DO HARIJA h.št. 27 H. ŠT. 27 232 MP
26. 530620 RII 440 SODIŠINCI V NASELJU DO HIŠE 30 H. ŠT. 30 319 MP
27. 530630 RII 440 MURSKI PETROVCI DO CVSP (policija) OBJEKT 600 MP
28. 530640 LC 030040 MURSKI PETROVCI–PETANJCI G 1/3 1.500 MP
29. 530650 RII 440 PETANJCI ŠČAP DO h.št.128 H. ŠT. 128 105 MP
30. 530660 G 1/3 G. PETANJCI V NASELJU PRED MOSTOM H. ŠT. 114 A 491 MP
31. 530670 G 1/3 G. PETANJCI V NASELJU PRI MOSTU DO H. št.112 H. ŠT. 112 278 MP
32. 530680 G 1/3 G. PETANJCI DO KOCETA  HIŠA št. 79 ŠT. 79

(KOCET) 685 MP
33. 530690 G 1/3 SREDNJI PETANJCI DO HIŠE ŠT. 67/E ŠT. 67/E 105 MP
34. 530700 G 1/3 SREDNJI PETANJCI VGD–POSESTVO do h. št. 59 H. ŠT. 59 656 MP
35. 530710 G 1/3 DOLJNI PETANJCI–SPOMINSKI PARK H. ŠT. 19 120 MP
36. 530720 G 1/3 DOLJNI PETANJCI DO HIŠE ŠT 1 H. ŠT. 1 301 MP
37. 530730 G 1/3 R C TIŠINA DO HIŠE 73 H. ŠT. 73 425 MP
38. 530740 G 1/3 TIŠINA DO DREVESNICE VRATA OGRAJE 270 MP
39. 530750 LC 030040 TIŠINA MAROF DO HIŠE št. 31/d H. ŠT. 31D 65 MP
40. 530760 G 1/3 TIŠINA OB MOKOŠU DO HIŠE št. 27/a H. ŠT. 27A 245 MP
41. 530770 JP 530455 TIŠINA ZA ŠOLO OB IGRIŠČU LC 296010 358 MP
42. 530780 LC 269010 TROPOVCI–ŠOLSKA ULICA 20 H. ŠT. 20 85 MP
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ceste uporabe dolžina

odseka ali odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

43. 530790 LC 269010 TROPOVCI–ŠOLSKA ULICA ZA S P O G 1/3 165 MP
44. 530800 LC 269130 MURSKI ČRNCI DO HIŠE 65/b H. ŠT.65B 78 MP
45. 530810 LC 269130 MURSKI ČRNCI DO HIŠE št. 1 H. ŠT. 1 174 MP
46. 530820 LC 269130 MURSKI ČRNCI proti Muri in za igriščem H. ŠT. 54 693 MP
47. 530830 LC 530820 MURSKI ČRNCI DO HIŠE št. 27/I H. ŠT. 27 I 488 MP
48. 530840 LC 269130 MURSKI ČRNCI mimo kapelice proti “JAMAM“ H. ŠT. 45/E 424 MP
49. 530980 LC 030070 GRADIŠČE DO HIŠE št. 49/d H. ŠT. 49D 174 MP
50. 530850 LC 030070 GRADIŠČE LIPA–mimo igrišča do kmečkega turizma kmečki turizem 927 MP
51. 530860 LC 030070 GRADIŠČE GD–vodovod–do ceste

G 1/3 (KRANJEC) G 1/3 428 MP
52. 530870 LC 030070 GRADIŠČE SAPAČ–POKOPALIŠČE G 1/3 490 MP
53. 530880 LC 030070 GRADIŠČE št. 30–GRADIŠČE h. št. 26 H. ŠT. 26 99 MP
54. 530890 LC 030070 TROPOVCI–KOLESAR. ULICA DO HIŠE št. 103 Kolesarska

ul. št. 103 67 MP
55. 530900 LC 030070 TROPOVCI–KOLESAR. OD HIŠE ŠT.70–63 Kolesarska

ul. št. 63 112 MP
56. 530910 LC 030070 TROPOVCI OD VGD DO IGRIŠČA NK IGRIŠČE 234 MP
57. 530920 LC 030070 TROPOVCI Kolesarska ul. do hiše št 45 (ANŽEL) Kolesarska št. 45

Anžel 74 MP
58. 530930 LC 030070 TROPOVCI–K MOKOŠU DO HIŠE št. 7 K Mokošu št. 7 98 MP
59. 530940 LC 030070 TROPOVCI lokalna cesta–KRIŽNA ULICA G 1/3 482 MP
60. 530950 JP 530940 TROPOVCI OBRTNA ULICA DO HIŠE ŠT. 15 Obrtna ul. št. 15 185 MP
61. 530960 G 1/3 TROPOVCI MEJNA ULICA DO HIŠE št. 19 Mejna ul. št. 19 195 MP
62. 530970 LC 269010 TIŠINA OB ŠOLSKEM BLOKU DO h.št. 6/a H.ŠT. 6/A 105 MP
63. 830030 LC 030030 KRAJNA–PUŽEVCI R III 715 2.277 MP 645

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, dolo-

čenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 12. 7. 1999.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinski cest v Občini Cankova-Tišina (Uradni
list RS, št. 69/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032–14/99
Tišina, dne 22. novembra  1999.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

4771. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za del območja
Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci,
Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in
zaselek “ROMA” Vanča vas–Borejci

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 RS) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Tiši-
na, je Svet krajevne skupnosti Tišina na seji dne 22. 11.
1999 na podlagi sklepa zbora krajanov sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče,

Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek “Roma”
Vanča vas–Borejci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tiši-
na, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča
vas in zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 9.  januarja 2000

od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.

3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena

za naslednje namene:
– v naselju Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizaci-

je, ureditev avtobusnih postajališč, asfaltiranje in moderniza-
cija vaških cest, ulic in poljskih cest, vzdrževanje vodovod-
nega zajetja, vzdrževanje in nabava opreme za vaško-gasil-
ski dom, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrže-
vanje objektov v športno-rekreacijskem centru, vzdrževanje
in ureditev komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost
naselja;

– v naselju Gradišče: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, sanacija potoka Mokoš in jarkov, asfaltiranje in moder-
nizacija vaških in poljskih cest, vzdrževanje vodovoda, ulič-
ne razsvetljave in pokopališča, sofinanciranje športnega
društva;

– v naselju Rankovci: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, izgradnja avtobusnega postajališča, ureditev parkirišča
pri evangeličanskem pokopališču, pridobitev potrebnih do-
voljenj za izgradnjo pločnikov ob regionalni cesti, asfaltiranje
in modernizacija vaških in poljskih cest, ureditev in vzdrževa-
nje ulične razsvetljave, sanacija potoka Dobel, vzdrževanje
in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna de-
javnost naselja;

– v naselju Tropovci: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in dogra-
ditev ulične razsvetljave, izgradnja objektov za šport in re-
kreacijo, sofinanciranje nabave in montaže vodomerov in
funkcionalna dejavnost naselja;

– v naselju Vanča vas: sofinanciranje izgradnje kanali-
zacije, sanacija potoka Dobel, asfaltiranje in modernizacija
vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetlja-
ve, sofinanciranje dejavnosti društev, vzdrževanje in ureja-
nje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost
naselja;

– v zaselku “Roma” Vanča vas–Borejci: sofinanciranje
izgradnje kanalizacije, vzdrževanje in obnova vodovodnega
zajetja, vzdrževanje ulične razsvetljave, asfaltiranje in mo-
dernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in urejanje ostalih
komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja, sofi-
nanciranje dejavnosti društva in vzdrževanje športnega ob-
jekta.

4. člen
Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno

200,000.000 SIT, od tega se bo v petih letih predvidoma
zbralo 120,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo
programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili proračun Obči-
ne Tišina, proračun Republike Slovenije in sredstva občanov.

Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega progra-
ma določi Svet krajevne skupnosti Tišina.

5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od

1. 2. 2000 do 31. 1. 2005.

6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tišina, v nase-
ljih Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in
zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci, v naslednji višini:

– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil pla-
če, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,

– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od pov-

prečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za prete-
klo trimesečje,

– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v prete-

klem letu za zaposlene v tujini.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

8. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom so strogo namen-

ska in se bodo uporabljala izključno za programe iz 2. člena
tega sklepa. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev sa-
moprispevka ter nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet
krajevne skupnosti Tišina, ki najmanj enkrat letno poroča o
tem na zboru krajanov.

9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani s stal-

nim prebivališčem v naseljih za katera je razpisan krajevni
samoprispevek in so vpisani v splošni volilni imenik.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Tišina. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet kra-
jevne skupnosti Tišina.

10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST TIŠINA

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu dne 9.  1.  2000 za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1.  2.  2000 do 31. 1.  2005 za del območja Krajevne
skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci,
Tropovci, Vanča vas iz zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za naslednje namene:

– v naselju Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizaci-
je, ureditev avtobusnih postajališč, asfaltiranje in modernizaci-
ja vaških cest, ulic in poljskih cest, vzdrževanje vodovodnega
zajetja, vzdrževanje in nabava opreme za vaško-gasilski dom,
ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje objek-
tov v športno rekreacijskem centru, vzdrževanje in ureditev
komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
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– v naselju Gradišče: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, sanacija potoka Mokoš in jarkov, asfaltiranje in moder-
nizacija vaških in poljskih cest, vzdrževanje vodovoda, ulič-
ne razsvetljave in pokopališča, sofinanciranje športnega
društva;

– v naselju Rankovci: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, izgradnja avtobusnega postajališča, ureditev parkirišča
pri evangeličanskem pokopališču, pridobitev potrebnih do-
voljenj za izgradnjo pločnikov ob regionalni cesti, asfaltiranje
in modernizacija vaških in poljskih cest, ureditev in vzdrževa-
nje ulične razsvetljave, sanacija potoka Dobel, vzdrževanje
in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna de-
javnost naselja;

– v naselju Tropovci: sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cije, modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in dogra-
ditev ulične razsvetljave, izgradnja objektov za šport in re-
kreacijo, sofinanciranje nabave in montaže vodomerov in
funkcionalna dejavnost naselja;

– v naselju Vanča vas: sofinanciranje izgradnje kanali-
zacije, sanacija potoka Dobel, asfaltiranje in modernizacija
vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetlja-
ve, sofinanciranje dejavnosti društev, vzdrževanje in ureja-
nje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost
naselja;

– v zaselku “Roma” Vanča vas–Borejci: sofinanciranje
izgradnje kanalizacije, vzdrževanje in obnova vodovodnega
zajetja, vzdrževanje ulične razsvetljave, asfaltiranje in mo-
dernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in urejanje ostalih
komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja, sofi-
nanciranje dejavnosti društva in vzdrževanje športnega ob-
jekta.

Višina samoprispevka v vseh naseljih bi znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil pla-

če, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od pov-

prečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za prete-
klo trimesečje,

– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v prete-

klem letu za zaposlene v tujini.

G L A S U J E M
“ZA”  “PROTI”

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.

11. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro

računu Krajevne skupnosti Tišina.

12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu kra-

jevne skupnosti Tišina, objavi pa se v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Tišina, dne 22. novembra 1999.

Predsednik
Sveta KS Tišina

Štefan Števanec l. r.

VOJNIK

4772. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine
Vojnik in za območje Občine Dobrna –
prostorski plan Občine Dobrna dopolnjen v letu
1999

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) sta Občinski svet občine Vojnik na seji dne
10. 11. 1999 in Občinski svet občine Dobrna na seji dne
2. 12. 1999 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za

območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine
Vojnik in za območje Občine Dobrna – prostorski

plan Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS,
št. 18/91, 54/94 in 25/98 – kartografski del; v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list
RS, št. 25/98 – kartografski del; v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni plan), ki se nanašajo na spremembe in dopolni-
tve kartografskega dela dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na bivše Občine Celje za območji novih občin Vojnik in Dobr-
na (št. projekta 311/96, avgust 99).

2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega

plana Občine Vojnik in Občine Dobrna za obdobje 1986–
2000 sestavljajo tekstualni in kartografski del v merilu
1:5000 in 1:25000 v naslednjem obsegu:

DOLGOROČNI PLAN

3. člen
Dolgoročni plan Občine Celje (tekstualni del Uradni list

SRS, št. 4/88) se spremeni in dopolni v tistih delih, ki se
nanašajo na Občino Vojnik in Občino Dobrna tako, da glasi:

Poglavje 1 “Ocena dosedanjega razvoja na prehodu v
obravnavano obdobje“ se dopolni tako, da se na koncu
poglavja dodata dva nova odstavka, ki glasita:

Občina Vojnik:
Od ustanovitve Občine Vojnik je le-ta v štirih letih dose-

gla pomemben razvoj na področju trgovine, drobnega gos-
podarstva, turizma – turističnih kmetij, podjetništva, šolstva.
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Občina Dobrna:
Občina Dobrna je nastala šele v letu 1998 in bo s

programi za svoj razvoj, katerega osnova bo prav gotovo v
prvi meri zdraviliški turizem, šele aktivno pričela.

Poglavje 2 “Izhodišča, cilji in materialni okviri“ se do-
polni s sledečim tekstom:

Občina Vojnik:
Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v

občini je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve, ki
bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko upravi-
čeno omrežje naselij, humanejše pogoje življenja v uprav-
nem središču mesta Vojnik, kot tudi v lokalnih središčih Novi
Cerkvi, Socki in Frankolovem ter na podeželju; na drugi
strani pa racionalno rabo naravnih virov, izboljšanje in varo-
vanje okolja ter naravnih in ustvarjenih vrednot. Za zagotovi-
tev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve in celovitega
razvoja poselitve ter celovitega razvoja v prostoru moramo
upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

Mesto Vojnik je potrebno razvijati kot izrazito centralno
naselje mestnega tipa, kot središče občinskega pomena,
glavni oskrbno storitveni ter poslovni in zaposlitveni center v
občini. V okviru naselja je potrebno poskrbeti za nove stano-
vanjske površine in površine za gradnjo poslovno-servisne-
ga in obrtnega centra, ki bo dal možnost podjetnikom po
realizaciji svojih razvojnih programov in zagotovil nova delov-
na mesta.

V naselju Nova Cerkev je potrebno poskrbeti za dodat-
ne površine, namenjene za individualno gradnjo ter sprem-
ljajoče, predvsem storitvene in manjše poslovne dejavnosti v
okviru možnosti obstoječega naselja.

V naselju Socka je potrebno zgostiti obstoječo pozida-
vo in omogočiti dodatno stanovanjsko gradnjo.

V naselju Frankolovo je v okviru naselja potrebno po-
skrbeti za dopolnilno stanovanjsko gradnjo ter omogočiti
možnost gradnje objektov za oskrbe in storitve dejavnosti
naselja in turizem.

Na pomembnejšem območju KD Vojnik–Dobrna–Vita-
nje je potrebno varstveno izhodišče vpeti v razvojne progra-
me, s katerimi se zagotavlja ohranjenost dediščine ter ustre-
zen razvoj krajine.

Gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno poveza-
na z usmerjanjem politike poselitve, gradnjo infrastrukture,
razvoja družbenih dejavnosti in medobčinskim povezova-
njem. Stanovanjska graditev bo skladna z razvojem delovnih
mest in naložbami v gospodarsko in komunalno infrastruktu-
ro.

Boljšo oskrbo vseh območij pri sedanji razpršeni pose-
litvi bo potrebno zagotoviti z nadaljnjo krepitvijo izbranih
lokalnih centrov (Nova Cerkev, Socka, Frankolovo), ki mo-
rajo biti predvsem dobro dostopni zaledju in nuditi dnevno
oskrbo prebivalcem.

Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij in njihovih delov, ki so
vsaj delno komunalno opremljena.

Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z dobro prometno povezanostjo, možnostjo dodat-
ne zaposlitve za kmete v smislu kmečkega turizma, pridela-
ve bio prehrane, povrtnine, sadja in zelenjave za oskrbo
občine in regije.

Občina Dobrna:
Vodilno naselje in upravno središče Občine Dobrna je

naselje Dobrna, ki je poleg tega tudi zdraviliško turistično
središče z dolgoletno tradicijo iz preteklih stoletij. V občini
bomo vse aktivnosti usmerili v nadaljnji razvoj zdraviliškega
turizma ter poskrbeli za nova območja, na katerih bomo

razvijali pogoje za izgradnjo turistično rekreativnega centra v
naravnem okolju.

Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja in ce-
lovitega razvoja v prostoru bomo upoštevali predvsem na-
slednje usmeritve:

Naselje Dobrna bomo razvijali kot sodoben zdraviliško
turistični center z vsemi pripadajočimi dejavnostmi.

Gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno poveza-
na z usmerjanjem poselitve, gradnjo infrastrukture ter me-
dobčinskim povezovanjem.

Vključevanje KD v razvojne programe zdravilišča.
Stanovanjsko gradnjo bomo širili v okviru naselja Dobr-

na in poskrbeli za gradnje, predvsem prebivalcev Dobrne in
tukaj zaposlenih.

Učinkovito bomo poskrbeli za izgradnjo komunalne in-
frastrukture, predvsem izgradnjo kanalizacije in priključili čim-
več gospodarstev na sistem odvajanja odplak v čistilno na-
pravo.

V hribovitih predelih bomo omogočili prebivalcem pred-
vsem dodatne možnosti zaposlovanja v kmečkem turizmu
kot popestritev zdraviliškega turizma, uredili peš in trim poti
ter uredili dobre cestne povezave.

Poglavje 2.2 “Ekonomski razvoj” se dopolni s sledečim
tekstom:

Občina Vojnik
Glede na to, da je bila Občina Vojnik v preteklosti

opredeljena predvsem kot spalno naselje, je prva naloga
občine, pridobiti prostor, ki ga bomo lahko ponudili obrtnim
in gospodarskim dejavnostim.

V ta namen si bomo prizadevali urediti obrtno cono v
Arclinu. Glede na današnje potrebe bi bilo nujno zagotoviti
ca. 2,5 ha za ta namen. Skupaj z obrtno cono v Arclinu (pri
bolnici) nameravamo zgraditi del poslovne cone z bencin-
sko črpalko tik ob vpadnici v Vojnik iz smeri Celja.

Cilji občine pa so predvsem zagotoviti dodatna delovna
mesta, ki bodo omogočala mladim družinam, da ostanejo v
občini in da se na tem področju gradijo tudi nove stanovanj-
ske enote, tako individualna stanovanjska gradnja, kakor
tudi gradnja blokov, za kar se predvideva prostor za cerkvijo
v Vojniku.

Zaradi kmetijske in tudi turistične naravnanosti občine,
se na območju občine ne predvideva razvoj v smislu izgrad-
nje industrije, ki bi negativno vplivala na okolje.

Namembnost graščine Tabor je potrebno vključiti v
razvojne programe občine.

Tudi na območju Krajevne skupnosti Frankolovo name-
ravamo zagotoviti dodaten prostor za potrebe individualne
stanovanjske gradnje. Sicer pa bo na Frankolovem potreb-
no čimprej zgraditi spremljajoče dejavnosti k bazenu, ki je
danes zaradi naravnanosti le na poletno sezono nerentabi-
len. Prostor ob bazenu se bo namenil športnim in gostin-
skim dejavnostim.

Namembnost graščine Tabor, vključiti v razvojne pro-
grame občine.

V naselju Socka je potrebno določiti namembnost ob-
jektu graščine, hkrati pa omogočiti dodatno individualno
gradnjo stanovanjskih hiš, predvsem za potrebe kraja.

V Novi Cerkvi je potrebno najprej zagotoviti izgradnjo
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave.

Občina Dobrna
Cilji Občine Dobrna so zagotoviti nadaljnji razvoj turiz-

ma v občini. Obstoječo turistično ponudbo je nujno potreb-
no popestriti z vključevanjem podeželjskega zaledja in s tem
zagotavljati kmetijam dodaten vir dohodka ter odpiranje no-
vih delovnih mest. Vzporedno s tem je nujno potrebno ustva-
riti pogoje za zaposlitev domačega prebivalstva z odpira-
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njem manjkajočih storitvenih dejavnosti. Ustvariti je potreb-
no podjetniško klimo in izboljšati življenjski standard prebi-
valcev.

Kratkoročni cilji občine so pridobiti kapital in stimulirati
lastnike za obnovo opuščenih vil (vila Ružička, graščina
Novigrad…). Seveda je nujno potrebno povečati kopališke
in rekreativne kapacitete v kraju ter pristopiti h gradnji turi-
stične vasi.

Dolgoročni cilji so zagotoviti v kraju kapaciteto do 900
ležišč, povečati število nočitev, izboljšati turistično zdravi-
liško ponudbo kraja in okolice, zagotoviti boljšo izkorišče-
nost kapacitet preko celega leta, s čimer je povezano tudi
pridobivanje ca. 50 novih delovnih mest.

Poglavje 2.2.2 “Investicije” se dopolni s sledečim be-
sedilom:

Občina Vojnik:
Na območju Občine Vojnik se v obdobju petih let pred-

videva kar nekaj investicij. Investicije na šolskem in social-
nem področju so predvsem:

– zagotoviti pogoje za pričetek izvajanja devetletke na
osnovnih šolah Vojnik in Frankolovo,

– zagotoviti dodaten prostor za potrebe vrtca v Vojniku,
– pričetek gradnje doma starejših občanov v Vojniku,
– izgradnjo telovadnice in prizidka gasilnemu domu za

potrebe kulture v Novi Cerkvi.
V gospodarstvu in komunali:
– pričetek gradnje trgovsko poslovnega objekta na

Frankolovem,
– skupaj z Mestno občino Celje bomo sofinancirali

izgradnjo ČN v Škofji vasi,
– širili in obnavljali bomo javno vodovodno in kanaliza-

cijsko omrežje na področju celotne občine,
– izgradnja obrtne cone.
Eno večjih investicij, v katero se bo vključila občina, bo

zagotovo tudi ureditev obrtne cone pri bolnici. Seveda pa bo
občina del sredstev proračuna še naprej namenjala tudi
drugim komunalnim delom (asfaltiranjem cest, rekonstrukci-
jam ulic in trgov, izgradnjam kanalizacijskih omrežij in seve-
da tudi gradnjam čistilnih naprav).

Občina Dobrna:
Na področju Občine Dobrna bo kot ena največjih inve-

sticij v občini v prihodnjem obdobju izgradnja novega doma
za potrebe Zavoda za varstvo in delo Dobrna. Investitor bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Za potrebe izvajanja devetletke bo potrebno zagotoviti
dodatne prostore v prizidku sedanje osemletke.

Predvidena je gradnja bencinskega servisa ob regio-
nalni cesti R 429 na križišču odcepa za Dobrno.

Sicer pa se bodo izvajale investicije na področju turiz-
ma, izgradnja turistične vasi, obnova graščin in pripadajočih
vil.

Poglavje 2.4 “Prostorski in ekološki okviri” se dopolni s
sledečim besedilom:

Občina Vojnik:
Občina Vojnik bo v čimvečji meri poskrbela za izgrad-

njo komunalne infrastrukture, ki bo zmanjšala onesnaženost
okolja. Obstoječi kanalizacijski sistem bo razširila in tudi
zaledje povezala s čistilno napravo v Škofji vasi.

Za naselja Frankolovo, Socka, Nova Cerkev, Konjsko,
Ivenca, Čreskova, Lemberg, Landek, Bezenškovo Bukovje,
Podgorje, Rove, Jankova in Razgor pri Pristavi so predvide-
ne izgradnje manjših čistilnih naprav.

Prav tako bo poskrbela za ustrezno razmestitev pro-
izvodnih in drugih dejavnosti v prostoru v smislu varovanja
okolja, postopoma pa bomo izboljševali tudi negativne vplive

dosedanjega razvoja: onesnaženje vode, zraka, tal, negativ-
ne vplive hrupa v bivalnih okoljih, neprimerno preobrazbo
kmetijskih in gozdnih površin. Istočasno bomo v največji
možni meri varovali vodne vire in širša območja vodnih virov
v občini ter pripravili programe v okviru medobčinskega
sodelovanja za daljinski način ogrevanja s plinom.

Občina Dobrna:
Občina Dobrna bo v prihodnjih obdobjih poskrbela še

v večji meri za čimbolj sistematično urejanje in čiščenje
odpadnih vod in nova poselitvena območja usmerjala znotraj
ureditvenih območij naselij, kjer je komunalna infrastruktura
že zgrajena.

Po potrebi bo Občina Dobrna obstoječo čistilno napra-
vo v Dobrni sanirala in izgradila manjšo novo za potrebe
naselja Vrba.

Glede varstva okolja bomo postopoma izboljšali one-
snaženje zraka s primernejšimi načini ogrevanja in v okviru
medobčinskega sodelovanja pristopili k projektom daljin-
skega ogrevanja na plin.

Poskrbeli bomo za izboljšanje kvalitete vodotokov in
vodnih virov.

Pri izgradnji novih sosesk bomo ohranjali tipologijo kra-
jine in varovali vedute in pomembna območja naravne in
kulturne dediščine.

Poglavje 3.1.2.2 “Kmetijstvo“ se dopolni:
Občina Vojnik:
Kmetijska zemljišča so skladna z veljavno agro karto, ki

je bila izdelana leta 1982 in razdeljena na I. in II. kmetijska
zemljišča ter gozdove. Razvrstitev kmetijskih zemljišč je pri-
kazana na kartografskem delu prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občin.

Gospodarjenje z zemljišči bo povezano z naslednjimi
razvojnimi usmeritvami:

– varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spre-
membo,

– skrb za povezovanje kmetij z isto panogo v kme-
tijstvu, da bodo na trgu bolj konkurenčne,

– skrb za boljšo izrabo obstoječih zemljišč in poveča-
nje hektarskega donosa,

– osveščanje pridelovalcev hrane z novimi metodami
pridelovanja zdrave (čimbolj naravne) hrane, kot je ekološko
in bio-dinamično kmetovanje,

– skrb za razvijanje živinoreje in sadjarstva,
– vzpodbujali bomo predvsem tiste panoge v kmetijstvu,

ki imajo skladno z evropskimi usmeritvami večje možnosti za
obstoj na trgu,

– skrb pred zaraščanjem kmetijskih površin,
– sodelovanje kmetijstva s turizmom v smislu turističnih

kmetij,
– širiti dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in ribogojstvu.
Pri agromelioracijah bomo dali prednost naravnim si-

stemom rešitve pred izrazito tehnološko usmerjenimi reši-
tvami, ki morajo biti usklajene z zakonom o varstvu okolja.
Težnja ob teh delih bo v celotni rekonstrukciji podeželja in
njegovih naselij ob sodelovanju vseh zainteresiranih kraja-
nov, da se istočasno uredi tudi ostala infrastruktura na vasi.
Vse agromelioracije naj se izvedejo v skladu z ekološkimi
zahtevami pri razvoju kmetijstva v Občini Vojnik.

V sklopu agromelioracij je potrebno preprečevati za-
raščanje obdelovalnih zemljišč, oziroma sanirati že zarašče-
na zemljišča. Na območjih, ki jim grozi zaraščanje, bomo
poskušali z raznimi vzpodbudami preprečevati ta pojav in
lastnike zemljišč vzpodbuditi k spremembam načina obdela-
ve in s tem zmanjšati površine, ki se zaraščajo.

Istočasno je potrebno razvijati tudi sekundarne dejav-
nosti, ki se dopolnjujejo s kmetijskimi dejavnostmi na posa-



Uradni list Republike Slovenije Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 14893

mezni kmetiji. Te dejavnosti naj bodo v skladu z ekološkimi
usmeritvami v kmetijstvu.

Dopolnilne dejavnosti naj se razvijajo v skladu z mož-
nostmi, ki jih omogoča stanje kmetijstva na območju Občine
Vojnik.

Enako velja za objekte za vzrejo rib, za katere morajo
biti izdelane predhodne strokovne podlage, ki morajo biti
usklajene z vsemi nosilci planiranja v prostoru.

Vinogradništvo, ki je razvito na določenih področjih
občine, je potrebno povezati v sklopu turističnih kmetij in
skupnega trženja. Težišče pridelave in predelave grozdja naj
bo na dovoljenih in priporočenih sortah okoliša s težnjo
zmanjšanja števila samorodnic.

Površina posameznih območij ha a m2

I. območje kmet. zemljišč 2180 23 74
II. območje kmetijskih zemljišč 1121 93 92
Lesno proizvodni gozd 3271 50 20
Varovalni gozd 375 25 56
Gozdovi s posebnim namenom 31 42 77
Urbanističnoureditvena območja 441 4 14
Območja zidanic 105 82 8
Skupaj 7527 22 40

Občina Dobrna:
Večji del občine pokrivajo kmetijska območja z razpr-

šenimi srednje velikimi in manjšimi kmetijami. Namen obči-
ne je, da se dejavnosti na kmetijah usmerijo v takšne pano-
ge, ki bodo dopolnjevale ponudbo zdraviliško turističnega
središča Dobrna in se usmerjale v kmečki turizem s široko
lastno ponudbo.

Na območju Občine Dobrna je turizem še bolj prisoten.
Predvsem v centru naselja Dobrna je potrebno kmetijstvo
prilagoditi potrebam turizma ter pospeševati kmečki turizem.
Predvsem je potrebno iz ožjega centra Dobrna intenzivno
obdelavo kmetijskih zemljišč z okolju neprijaznimi dejavnost-
mi umakniti.

V višjih predelih in širši okolici Dobrne, kjer je tudi več
kmetij, je potrebno pridelovalce usmerjati k pridelovanju
hrane in izdelkov za potrebe turizma, za kar se že kaže
interes med prebivalci. Intenzivno se bomo vključevali v
prestrukturiranje kmetijstva, predvsem v smislu, da bomo
kmetije v višje in strmo ležečih območjih usmerjali v rejo
drobnice in divjadi ter ekološko ali bio-dinamično kmetova-
nje ter programe kmečkega turizma in kmetij odprtih vrat.

Kot je že poudarjeno, bodo cilji občine predvsem na-
slednji:

– ohranjanje in preprečevanje zaraščanja kmetij (na
območju Paškega Kozjaka se zemljišča že zaraščajo),

– vzpodbujanje pridelovalcev hrane k pridelovanju hra-
ne za potrebe turizma,

– na kmetijah vzpodbuditi razvoj dopolnilne dejavnosti
oziroma organizirati kmetije odprtih vrat, ki bi ponujale z
vidika gostinstva razne specialitete,

– sodelovanje kmetijstva s turizmom v smislu turističnih
kmetij,

– širiti dopolnilne dejavnosti,
– vzpodbujali bomo predvsem tiste panoge v kmetijstvu,

ki imajo skladno z evropskimi usmeritvami večje možnosti za
obstoj na trgu,

– skrb za boljšo izrabo obstoječih zemljišč in poveča-
nje hektarskega donosa,

– osveščanje pridelovalcev hrane z novimi metodami
pridelovanja zdrave (čimbolj naravne) hrane, kot je ekološko
in bio-dinamično kmetovanje.

Pri agromelioracijah, ki so potrebne, bomo dali pred-
nost naravnim sistemom rešitve pred izrazito tehnološko
usmerjenimi rešitvami.

V sklopu agromelioracij je potrebno preprečevati za-
raščanje obdelovalnih zemljišč, oziroma sanirati že zarašče-
na zemljišča. Na območjih, ki jim grozi zaraščanje, bomo
poskušali z raznimi vzpodbudami preprečevati ta pojav in
lastnike zemljišč vzpodbuditi k spremembam načina obdela-
ve in s tem zmanjšati površine, ki se zaraščajo.

Enako velja za objekte za vzrejo rib, za katere morajo
biti izdelane predhodne strokovne podlage, ki morajo biti
usklajene z vsemi nosilci planiranja v prostoru.

Potrebno je razvijati tudi sekundarne dejavnosti, ki se
dopolnjujejo s kmetijskimi dejavnostmi na posamezni kmeti-
ji. Te dejavnosti naj bodo v skladu z ekološkimi usmeritvami
v kmetijstvu in možnostmi, ki jih dovoljuje oblika kmetovanja
na območju Občine Dobrna.

Površina posameznih območij ha a m2

I. območje kmetijskih zemljišč 691 98 46
II. območje kmetijskih zemljišč 568 71 23
Lesno proizvodni gozd 1426 43 46
Varovalni gozd 241 4 95
Gozdovi s posebnim namenom 126 13 77
Urbanističnoureditvena območja 112 29 90
Območja zidanic 0
Skupaj 3166 61 78

Poglavje 3.1.2.3 “Gozdarstvo“ se dopolni:
Pristojna služba za gozdarstvo – Zavod za gozdove

Celje – je gozdove v obeh občinah razvrstil v lesnoproizvod-
ne, varovalne ter gozdove s posebnim pomenom, občini pa
bosta sprejeli tudi posebne odloke o varovanju in gospodar-
jenju gozdov s posebnim pomenom in varovalnih gozdov.

Občina Vojnik:
Pri posegih v gozd je potrebno posebej upoštevati tudi

pomen teh gozdov v ekosistemih in njihov vpliv na ekologijo
posameznega območja ter zaščito tal pred erozijo. Cilji gos-
podarjenja z gozdovi so tako povezani z naslednjimi usmeri-
tvami:

– ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih
ekosistemov in trajnostno ter sonaravno ravnanje z njimi,

– ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pe-
strosti ter varovanje redkih in ogroženih vrst ekosistemov v
gozdu,

– ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenjskega
okolja za vse avtohtone prosto živeče živali,

– ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov,
– območja v gozdnem prostoru, ki so namenjena re-

kreaciji, turizmu, oziroma je na njih izjemno poudarjena zašči-
ta, poučna ali estetska funkcija, naj se v skladu z zakonom o
gozdovih razglasijo za območja s posebnim namenom lokal-
nega pomena.

Občina Dobrna:
Pri posegih v gozd je potrebno posebej upoštevati tudi

pomen teh gozdov v ekosistemih in njihov vpliv na ekologijo
posameznega območja. Upoštevati je potrebno tudi, da je
večina gozdov na strmih legah ter da ti ščitijo zemljo pred
erozijo. Cilji gospodarjenja z gozdovi so tako povezani z
naslednjimi usmeritvami:

– ohranitev in krepitev bio-ekološke stabilnosti gozdnih
ekosistemov in trajnostno ter sonaravno ravnanje z njimi,

– zaščita tal pred erozijo,
– ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pe-

strosti ter varovanje redkih in ogroženih vrst ekosistemov v
gozdu,

– ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenjskega
okolja za vse avtohtone prosto živeče živali,
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– ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov,
– območja v gozdnem prostoru, ki so namenjena re-

kreaciji, turizmu, oziroma je na njih izjemno poudarjena zašči-
ta, poučna ali estetska funkcija, naj se v skladu z zakonom o
gozdovih razglasijo za območja s posebnim namenom lokal-
nega pomena.

Poglavje 3.1.2.5. “Ribištvo“ se dopolni:
V prihodnjih letih bosta Občina Vojnik in Občina Dobr-

na, hkrati s prizadevanji za izboljšanje kvalitete voda, bogatili
vode z vodnim življenjem. Na območju Šmartinskega jezera
pa bo Občina Vojnik v sodelovanju z Mestno občino Celje
pripravila skupne programe za gospodarjenje z življem v
jezeru.

Občina Vojnik:
Vse žive vodotoke je potrebno zaščititi pred onesnaže-

vanjem. To je potrebno narediti z osveščanjem ljudi pri zaščiti
ter pri ostrejšem nadzoru in kaznovanju kršiteljev. Ribištvo
se lahko nadalje razvija v sodelovanju s kmetijstvom in turiz-
mom.

Občina Dobrna:
Vse žive vodotoke je potrebno zaščititi pred onesnaže-

vanjem, predvsem s strani kmetijstva. To je potrebno naredi-
ti z osveščanjem ljudi pri zaščiti ter pri ostrejšem nadzoru in
kaznovanju kršiteljev. Veliko lahko doprinese tudi ekološko
kmetovanje. Ribištvo se lahko nadalje razvija v sodelovanju s
kmetijstvom in turizmom.

Poglavje 3.1.2.6 “Rudni in mineralni potenciali“ se
dopolni:

Občina Vojnik:
Na območju Občine Vojnik bomo uredili kamnolom v

Pristavi, za katerega se bo v skladu s predhodnimi strokovni-
mi podlagami, ki morajo biti usklajene z vsemi nosilci plani-
ranja v prostoru, podelila koncesija upravljavcu. Zainteresi-
rani smo za nadaljnje urejanje kamnoloma v Frankolovem.
Pri urejanju bomo upoštevali vse potrebne zaščitne in krajin-
ske varstvene mere ter splošni varstveni režim za arheološko
dediščino.

Lokacije območij kamnolomov so razvidne iz karte št. 1.
Z ureditvijo kamnolomov in načrtnim koriščenjem bo-

mo zadostili potrebam Občine Vojnik po kamenju in pesku,
kolikor pa bo možno s pridobitvijo naprave za drobljenje
zagotoviti tudi večje količine materiala, bodo le-te namenje-
ne tudi za prodajo na trgu.

Za vse nelegalne kamnolome in peskokope pa bomo
postopoma pripravili programe sanacije.

Za izkoriščanje je predviden kamnolom Pristava, za kar
je potrebno izdelati ustrezne projekte z upoštevanjem pred-
pisov iz področja rudarstva. Oba kamnoloma v Frankolovem
pa sta predvidena za sanacijo. Za izkoriščanje je predviden
kamnolom Črešnjice v skladu z vsemi potrebnimi predpisi o
rudarstvu.

V kamnolomu Lemberg so zaloge apnenca omejene,
širitev je mogoča na podlagi predhodnih raziskav le proti
severu, obcestni del pa je potrebno sanirati. V primeru sana-
cije kamnoloma pa je le-to potrebno izvesti na podlagi pred-
hodnih načrtov.

Občina Dobrna:
V Občini Dobrna ni predvidenih območij za izkorišča-

nje naravnih virov iz področja rudarstva, pač pa je potrebno
opuščeni kamnolom v Lembergu postopno sanirati.

Za vse nelegalne kamnolome in peskokope pa bomo
postopoma pripravili programe sanacije.

Poglavje 3.1.4 “Terciarni sektor“ se dopolni:
Občina Vojnik:
V Občini Vojnik bomo razvijali predvsem kmečki in

rekreacijski turizem. Podpirali bomo razvoj kmečkega turiz-
ma, ki bo gostu poleg domače prehrane ponudil tudi mož-
nost rekreacije v naravnem okolju, konjeniški turizem, ogled
domačij, ki so zavarovane kot kulturni spomenik (Polže).

Ob Šmartinskem jezeru v skrajnem severovzhodnem
delu, ki pripada Občini Vojnik, bomo razvijali ribiški turizem,
športne dejavnosti s trim stezami in varovali naravno okolje
jezerske okolice.

Za zagotavljanje novih površin za gradnjo objektov za
drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti bo
občina zagotovila kompleks južno od psihiatrične bolnice v
Vojniku v velikosti ca. 2,5 ha.

Občina Dobrna:
Občina Dobrna bo posebno skrb namenila razvoju zdra-

vilišča Dobrna predvsem v smislu razvoja zdraviliške in
spremljajoče turistične dejavnosti (kmečki turizem, konje-
ništvo, smučišča, rekreacija in šport v naravi, izletniški turi-
zem).

Za prostorski razvoj širitve spremljajočih turističnih de-
javnosti bo občina zagotovila prostorske možnosti v dolini
zahodno od graščine Novi grad, graščino pa bo po preselitvi
sedanjega programa vključila v turistični program.

Za območje vile Ružička bo potrebno izdelati ustrezen
prostorsko izvedbeni akt, ki bo opredelil namembnost ob-
jekta z zaledjem.

Poglavje 3.2 “Vodno gospodarstvo, komunalno gospo-
darstvo in energetika“ se dopolni:

Občina Vojnik in Dobrna bosta na področju vodnega
gospodarstva izvajali ukrepe varovanja pred visokimi vodami
v skladu s projekti pristojne vodnogospodarske službe.

Občina Vojnik bo v skupnem projektu z Mestno občino
Celje za zaščito jezerske vode Šmartinskega jezera pred
onesnaženjem v skladu s krajinsko zasnovo za Šmartinsko
jezero.

Učinkovito bosta skrbeli za varovanje vodotokov in
zmanjševali posledice erozij ter hudourniškega delovanja
vodotokov in hudournikov, hkrati pa skrbeli za ohranjanje
avtohtone flore in favne, še posebej v primeru regulacij
potokov.

Hidroenergetska izraba voda je ob pogoju predhodnih
strokovnih podlag, ki morajo biti usklajene z vsemi nosilci
planiranja, načelno mogoča.

Komunalno gospodarstvo:
Na področju komunalnega gospodarstva bosta občini

Vojnik in Dobrna poskrbeli, da se bo čimveč gospodinjstev
priključilo na obstoječe sisteme kanalizacije in izgrajevala
nove fekalne kolektorje.

Občina Vojnik bo pristopila k izgradnji čistilne naprave
Nova Cerkev, kjer je zemljišče zanjo že pridobljeno in posto-
poma priključevala nanjo najprej območje ureditvenega na-
selja Nova Cerkev, ki ima v večji meri tudi že zgrajeno
kanalizacijsko omrežje, kasneje pa še okoliška naselja.

V kasnejši fazi bo pristopila še k izgradnji čistilne napra-
ve Socka in Frankolovo.

Vodilno naselje Vojnik ima že zgrajeno kanalizacijsko
omrežje, ki se navezuje na čistilno napravo v Škofji vasi v
Mestni občini Celje, le-ta pa je v fazi sanacije.

Prav tako je vodilno naselje Dobrna v Občini Dobrna v
večji meri že priključeno na obstoječo čistilno napravo. Ob-
čina Dobrna bo v smislu varovanja okolja in razvoja turizma
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postopoma izgrajevala nove fekalne odvodnike in jih priklju-
čevala na obstoječo čistilno napravo. V prvi fazi se bo zgradil
nov fekalni odvodnik do nadomestnega objekta Zavoda za
usposabljanje in varstvo Dobrna, na katerega bo v kasnejši
fazi mogoče priključiti območje, ki je namenjeno za različne
turistične dejavnosti severozahodno od graščine Novi grad.

Oskrba z vodo:
Obe občini bosta skrbeli za sanacijo centralnega siste-

ma vodooskrbe in vodovarstvenih območij. Sanirali in razšir-
jali bosta tudi vse sekundarne vodovode ter postopoma
predali vse vodovodne sisteme v upravljanje pristojni službi
JP Vodovod – kanalizacija Celje. V skladu z izhodišči plana
Republike Slovenije je predvidena izgradnja glavnega cevo-
voda Vitanje–Nova Cerkev–Vojnik–Celje, ki bi prišel v po-
štev za regijsko pokrivanje potreb po pitni vodi.

Zaščita vodnih virov Frankolovo in Gabrovka se bo
izvajala na podlagi odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za
zavarovanje virov pitne vode na območju Občine Celje (Urad-
ni list SRS, št. 17/88). Načrtuje se povezava krajevnega
vodovoda Frankolovo z osrednjim vodovodnim sistemom.
Frankolovski vodooskrbni sistem se oskrbuje iz vira Pri Čret-
niku, izvira Šibanc, izvira pri Pesjaku ter izvira Špeglič in
Buček na Rakovi stezi.

Pokopališča:
Občina Dobrna
Kompleks obstoječega pokopališča z mrliško vežico

ima v planskih dokumentih predvideno območje za širitev,
ko bodo obstoječe kapacitete zapolnjene, v vsakem primeru
pa se bo zaradi racionalnosti izrabe prostora težilo k žarnim
grobiščem.

Občina Vojnik
Obstoječe pokopališče v Vojniku ima v planskih doku-

mentih možnost prostorske širitve proti severu. V smislu
racionalnosti izrabe prostora bo občina težila v čimvečji meri
k ureditvi žarnih grobišč. Kolikor bi prišlo do interesa izgrad-
nje manjšega krematorija, je le-ta mogoč v sklopu obstoječe
mrliške vežice in ob pogoju vseh pozitivnih študij glede
vplivov na okolje.

Možnost razširitve obstoječega pokopališča je s plan-
skimi dokumenti predvidena tudi v naseljih Nova Cerkev in
Črešnjice, kjer je predvidena tudi izgradnja manjše mrliške
vežice.

Ravnanje z odpadki:
Občini Vojnik in Dobrna nimata predvidenih lastnih od-

lagališč za komunalne in gradbene odpadke, pač pa imata
dogovor o odvažanju le-teh na centralno odlagališče v Bu-
kovžlaku v Mestni občini Celje.

Poglavje 3.2.2.5 “Urejanje zelenih površin“ se dopol-
ni:

Rast in razvoj vodilnih naselij v obeh občinah bosta
zahtevala ustrezno površino javnih zelenih površin.

Občina Vojnik
Občina Vojnik bo poskrbela za ohranitev vseh zelenih

površin in ob vsaki novogradnji javnega značaja ali poslovnih
dejavnosti poskrbela tudi za zasaditev novih dreves in zele-
nic. Prav tako bo poskrbela za rekreacijske in ostale športne
potrebe prebivalstva in za ureditev parkovnih površin v sklo-
pu objektov KD.

Na območju Šmartinskega jezera bo v skladu s krajin-
sko zasnovo Šmartinsko jezero Občina Vojnik uredila zelene
in rekreacijske površine v naravnem okolju.

Občina Dobrna:
Občina Dobrna bo poskrbela v območju kompleksa

zdravilišča Dobrna za ohranitev in revitalizacijo zdraviliškega

parka. Prav tako bo poskrbela za obnovo zelenih parkovnih
površin ob graščinah Novi grad, vile Ružičke in graščine
Guteneg. V širšem zaledju zdravilišča Dobrna bo v okviru
turistične ponudbe poskrbela za ureditev športnih in rekrea-
tivnih dejavnosti v naravnem okolju.

V novem turističnem naselju severozahodno od grašči-
ne Novi grad, ki bo dobila po izselitvi sedanje dejavnosti
ponudbo turističnega značaja, ob Občina Dobrna v maksi-
malni meri poskrbela, da se bodo novi objekti vključili v
naravno okolje ter zavarovala favno in floro tega območja.

Poglavje 3.2.3 “Energetika“ se dopolni:
Poglavje “Energetika“ se dopolni za obe občini s slede-

čima novima odstavkoma:
– Obe občini bosta poskrbeli, da se bodo predvsem

vodilna naselja, Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev čimprej
priključila na sistem daljinskega ogrevanja z zemeljskim pli-
nom in tako poskrbeli za ekološko sprejemljivejši način ogre-
vanja.

– Občina Dobrna bo morala proučiti ali je ekonomsko
sprejemljivejša povezava priključka na omrežje v Velenju ali
Vojniku.

Poglavje 3.3 “Promet in zveze – cestni promet“ se
dopolni:

V skladu z razdelitvijo cest na občinsko in državno
pristojnost bosta obe občini vzdrževali vsaka v svojem ob-
močju lokalne in krajevne ceste.

Glavni cesti Celje–Višnja vas–Dobrna in Celje–Višnja
vas–Frankolovo sta na posameznih odsekih predvideni za
rekonstrukcijo in v skladu z republiškimi izhodišči tudi uredi-
tvijo mednarodnih kolesarskih poti in pločnikov ob obeh
glavnih cestah. Še posebej je potrebno poskrbeti za uredi-
tev križišča na glavni cesti Celje–Višnja vas–Dobrna pri od-
cepu za Novo Cerkev.

Poglavje 3.6 “Prostorski razvoj“ se dopolni:
Občina Vojnik:
Poselitev se usmerja v ureditvena območja naselij. V ta

namen bo Občina Vojnik pristopila k izdelavi prostorsko
izvedbenih aktov za stanovanjsko gradnjo na severovzhod-
nem delu Vojnika v nadaljevanju že realiziranih sosesk Voj-
nik – cone 8, 9 in 10 ter območje za manjšo blokovno
gradnjo prav tako na severovzhodnem delu naselja. Občina
Vojnik bo prav tako pristopila k izdelavi prostorsko izvedbe-
nega načrta za obrtno in poslovno cono v Arclinu južno od
psihiatrične bolnice ter na zahodni strani glavne ceste v
Arclinu, kjer je predvidena tudi gradnja bencinskega servisa.

Za širše območje naselja Vojnik bo občina pristopila k
izdelavi urbanistične zasnove, ki bo detaljno opredelila na-
mensko rabo ožjega območja naselja.

Za območje graščine Tabor je potrebno izdelati ustre-
zen PIN.

V ureditvenem območju naselja Frankolovo je potreb-
no izdelati ustrezne prostorsko izvedbene akte za individual-
no stanovanjsko in blokovno gradnjo ter gradnjo spremljajo-
čih dejavnosti, ob bazenu Frankolovo pa zagotoviti možnost
izgradnje športnih in gostinskih dejavnosti.

V ureditvenem območju naselja Socka je potrebno iz-
delati ustrezen prostorsko izvedbeni akt, ki bo podlaga za
individualno stanovanjsko gradnjo in določiti namembnost
graščine ter izdelati ustrezen PIN.
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Znotraj ureditvenega območja naselja Nova Cerkev bo
občina pristopila k izdelavi novega prostorsko izvedbenega
načrta za individualno stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi
dejavnostmi.

Pri izdelavi PUP za kmetijski prostor Vojnik in Dobrna,
je potrebno upoštevati varstveni režim za območje pomem-
bnejše kulturne dediščine Vojnik–Dobrna–Vitanje, v skladu
s strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine.

V vseh navedenih naseljih je potrebno pristopiti k iz-
gradnji kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

V kmetijskem zaledju občine je potrebno širiti poselitev
v vaških zaselkih, razpršeno gradnjo pa le tam, kjer gre za
sanacijo le-te in tam, kjer gre za potrebe kmetijske in dopol-
nilne dejavnosti kmetij zaradi prestrukturiranja kmetijstva in
tam, kjer bi sicer prišlo do izseljevanja prebivalstva in opusti-
tev obdelave zemljišč.

Občina Dobrna:
Občina Dobrna bo poskrbela za izgradnjo turistično

rekreativne vasi na severozahodnem delu Dobrne kot poživi-
tev turistično zdraviliške dejavnosti, hkrati pa bo v okviru
ustreznega prostorsko izvedbenega akta poskrbela za novo
namembnost graščin Novi grad, vila Ružička in graščina
Guteneg.

Za širše območje naselja Dobrna bo Občina Dobrna
pristopila k izdelavi urbanistične zasnove, ki bo opredelila
posamezne namenske sklope razvoja kraja.

Za potrebe stanovanjske gradnje bo poskrbela pred-
vsem na območju Vinske gorice za razširitev prostorsko
izvedbenih aktov, ki bodo omogočili nadaljevanje stanovanj-
ske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi predvsem v smislu
zdraviliško – turistične vsebine.

Predvsem v kmetijskem zaledju bodo omogočili pove-
čanje turističnih nočitev, obstoječe kmetije pa usmerjali v
dopolnilne dejavnosti v smislu kmečkega turizma in obdela-
ve višinskih kmetij z novimi metodami pridelovanja zdrave
hrane.

V kmetijskem zaledju občine je potrebno širiti poselitev
v vaških zaselkih, razpršeno gradnjo pa le tam, kjer gre za
sanacijo le-te in tam, kjer gre za potrebe kmetijske in dopol-
nilne dejavnosti kmetij zaradi prestrukturiranja kmetijstva in
tam, kjer bi sicer prišlo do izseljevanja prebivalstva in opusti-
tev obdelave zemljišč.

Poglavje 3.6.6.2 “Naravna in kulturna dediščina“ se za
Občino Vojnik in Občino Dobrna dopolni s sledečim besedi-
lom:

Obe občini bosta aktivno vključevali naravno in kultur-
no dediščino v razvojne programe urejanje prostora z ukre-
pi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževa-
nje ter vključevali in načrtovali posege ter dejavnosti v pro-
storu, da ne bodo prizadete naravne vrednote prostora.
Skrbeli bosta za ohranitev biotskih raznovrstnosti in usmerja-
li posege tako, da bistveno ne bodo spremenili življenjskega
prostora rastlinskih in živalskih vrst ter redkih ekosistemov.

Pri kakršnihkolih posegih v prostor je potrebno obvez-
no upoštevati:

– strokovne podlage za varstvo naravne dediščine (pro-
jekt Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje
št. 470/99) in

– strokovne podlage kulturne dediščine (Zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine št. NC 469/99).

Obe gradivi sta sestavni del odloka in sta s svojimi
strokovnimi sestavinami sestavni del projekta prostorskega
plana.

SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN TER DOLGOROČNI
PLAN

4. člen
Prostorske sestavine sprememb in dopolnitev dolgo-

ročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000

in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za ob-

dobje od leta 1986 do leta 1990
– za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine

Vojnik
in
– za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine

Dobrna dopolnjen leta 1999 (projekt št. 311/96) vsebuje:
Kartografski del, ki vsebuje naslednje tematske karte v

merilu 1:25000:
– Karta 1 – zasnova kmetijstva in gozdarstva
– zasnova rudnin
– zasnova naselij in območij za poselitev
– Karta 2 – zasnova vodnega gospodarstva
– Karta 3 – zasnova naravne in kulturne dediščine
– Karta 4 – zasnova rekreacije
– Karta 5 – zasnova sanacij
– Karta 6 – zasnova sanacije onesnaženega zraka
– analitskonadzorni in alarmni sistem
– Karta 7 – zasnova poselitve
– zasnova funkcij naselij v omrežju naselij
– Karta 8 – zasnova prometnega omrežja
– Karta 9 – zasnova omrežja zvez
– Karta 10 – zasnova energetskega omrežja
– Karta 11 – zasnova načinov urejanja prostora
– Karta 12 – zasnova osnovne rabe prostora občine
(stanje leta 2000)
– Karta 13 – opredelitev specifičnih lokacij pri občin-

skem načrtu za zaščito in reševanje občin Vojnik in Dobrna
ob naravnih in drugih nesrečah ter v slučaju vojne.

Kartografsko dokumentacijo, ki vsebuje karte v merilu
1:5000:

– Namenska raba in načini urejanja prostora
– Oleata komunalne, energetske in prometne infra-

strukture.
Vse navedene tematske karte nadomeščajo za območ-

je Občine Vojnik in Občine Dobrna dosedanje sestavine
planov bivše Občine Celje iz 1. člena tega odloka, ki v
svojem obsegu velja le še za območje Mestne občine Celje.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 1390-12/99-15
Vojnik, dne 2. decembra 1999.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

Dobrna, dne 2. decembra 1999.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.
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VRHNIKA

4773. Statut Občine Vrhnika

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Vrhnika na
6. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: občina) je sa-

moupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica,
Dragomer, Drenov Grič, Lesno Brdo – del, Log pri Brezovi-
ci, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Mirke, Padež, Pod-
lipa, Pokojišče, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika
Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana – del, Zavrh pri Borovnici.

Sedež občine je na Vrhniki, Tržaška cesta št. 1.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico prido-

bivati, posedovati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan ali od njega poob-

laščena oseba.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni po

postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v
občini se v skladu z zakonom spreminjajo s statutom.

2. člen
Na območju občine so ustanovljene krajevne skupno-

sti kot ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter
pravni status krajevnih skupnosti so določeni s tem statutom
in odlokom občine.

Imena in območja krajevnih skupnosti so:
Krajevna skupnost Bevke: Bevke
Krajevna skupnost Blatna Brezovica: Blatna Brezovica
Krajevna skupnost Dragomer-Lukovica: Dragomer, Lu-

kovica pri Brezovici
Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo: Drenov

Grič, Lesno Brdo – del (znotraj meja Občine Vrhnika)
Krajevna skupnost Log: Log pri Brezovici
Krajevna skupnost Ligojna: Mala Ligojna, Velika Li-

gojna
Krajevna skupnost Padež-Pokojišče-Zavrh: Padež, Po-

kojišče, Zavrh pri Borovnici
Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje: Podlipa, Smrečje
Krajevna skupnost Sinja Gorica: Sinja Gorica
Krajevna skupnost Stara Vrhnika: Stara Vrhnika
Krajevna skupnost Verd: Verd, ulica Verd, Mirke, Bi-

stra, Brigadirska cesta, Cankarjevo nabrežje, Cesta na bar-
ju, Cesta Krimskega odreda, Cesta na polju, Janezova ce-
sta, Jagrova cesta, Kačurjeva cesta, Kotnikova cesta, Ledi-
na, Pionirska cesta, Sternenova cesta, Stranska cesta, Čol-
narska cesta.

Krajevna skupnost Vrhnika-Breg: Cankarjev trg: 2, 2a,
2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica,
Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina
ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob progi, Travniška ulica, V zatiš-
ju, Na klancu (razen 22, 24, 26, 27), Stara cesta: 1, 1a, 3,
5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20, Čuža: 6, 8, 10, 12,
Pot na košace, Kolodvorska ulica, Možinova ulica, Vrtnarija,
Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice,
Rožna ulica, Pod Hruševco.

Krajevna skupnost Vrhnika-Center: Cankarjev trg 1,
1b, 1c, 5, 6, 6a, 9, 10, Kopališka ulica, Ob igrišču, Ob
Ljubljanici, Ribiška pot, Lošca, Mrakova cesta, Pot v Močil-
nik, Sušnikova cesta, Tržaška cesta: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5,
6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 32a, 33, Usnjarska cesta, Prečna pot,
Gradišče, Voljčeva cesta:1, 2, 4, 12, 13, 17, 17a, 21,
21a, 26, Cesta 6. maja, Na klisu, Krožna pot, Cesta gra-
denj, Na zelenici, Poštna ulica, Trg Karla Grabeljška, Stara
cesta: 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25,
31, 35, 37, 40, 45, 45a, 47, 49, 52, Krpanova ulica.

Krajevna skupnost Vrhnika-Vas: Dobovičnikova ulica,
Idrijska cesta, Ob potoku, Dolge njive, Kolesarska pot, Med
vrtovi, Ob Beli, Pot k Studencu, Pri lipi, Prisojna pot, Vas,
Kurirska pot, Voljčeva cesta: 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
16, 16a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, Tičnica, Betajno-
va, Storžev grič, Gabrče, Notranjska cesta, Močilnik, Rasko-
vec, Tržaška cesta: 31, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, Pavkarjeva pot,
Turnovše, Hrib, Grilcev grič, Na klancu: 22, 24, 26, 27,
Petkovškova ulica, Stara cesta: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 50a, 51, 53,
54, 55, Čuža: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, Pot k Trojici.

Krajevna skupnost Zaplana: Zaplana – del (znotraj me-
ja Občine Vrhnika).

3. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in

opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebi-
valce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
predhodnem soglasju občinskega sveta prenesene nanjo z
zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine in preko svetov krajevnih skupnosti, ki jih volijo na
podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih voli-
tvah s tajnim glasovanjem ter po drugih organih v skladu s
tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju javnih zadev tudi na
zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanim z zakonom.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti, vzajemnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z
njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe, zavode in
organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Grb občine je Jazonova jadrnica na valovih Ljubljanice.
Zastava občine je svetlo modre barve z grbom. Grb je v

zgornji polovici zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z
linijo, ki predstavlja 1/4 zastave.
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Oblika in velikost grba, zastave in značke občine ter
način uporabe je določen s posebnim odlokom.

7. člen
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Vrhnika, v
notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava in Volilna komisi-
ja. V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in
hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

Svoj pečat imajo tudi krajevne skupnosti. Pečat ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Vrhnika,
na spodnji polovici napis krajevna skupnost, v sredini pa ima
ime krajevne skupnosti.

8. člen
Praznik Občine Vrhnika je 10. maj, obletnica rojstva

Ivana Cankarja.

9. člen
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-

nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

10. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje celostni prostorski razvoj ter sprejema pro-

storske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine ter pomaga gospodarskim subjektom
pri razreševanju gospodarskih problemov,

– spodbuja vlaganja privatnega kapitala v objekte turi-
stične in komunalne infrastrukture ter pri tem sodeluje,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja in obnavlja objekte za socialno ogro-
žene,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– ustanavlja lokalne javne službe,
– prispeva potrebna sredstva za delovanje lokalnih jav-

nih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske, čistilne in

druge komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi javne zavode s tega področja, podeljuje kon-

cesije in sodeluje z zavodi s tega področja,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja v

okviru finančnih možnosti sredstva za izvajanje nadstandard-
nih programov,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov in skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov, za čišče-
nje odpadnih voda in opravlja druge dejavnosti varstva oko-
lja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini,
– spodbuja gradnjo kanalizacije in čistilnih naprav v

občini ter skrbi za osveščanje občanov.
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10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v pri-

meru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

11. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– zagotavlja mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

12. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

13. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine,
– volilna komisija.
Volilna komisija v skladu z zakonom o lokalnih volitvah

in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo
volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih po-
stopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon, in sicer:

– komisijo za izvajanje zakona o nezdružljivosti oprav-
ljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,

– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štab civilne zaščite.
Na predlog župana lahko občinski svet ustanovi tudi

druge organe in jim določi delovno področje.
Volitve in imenovanja organov občine se izvajajo v skla-

du z zakonom in tem statutom.
Občinski svetnik, župan in podžupan so občinski funk-

cionarji.

14. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,

statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz
občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stop-
nji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega re-
darstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organi-
zacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-
činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

15. člen
Če ni v zakonu ali statutu drugače določeno, lahko

organi občine veljavno sklepajo, če je na seji navzoča veči-
na članov. Odločitev pa je sprejeta z večino glasov navzočih
članov.

16. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov ter z vpogledom
v zapisnike občinskega sveta in njegovih stalnih ali občasnih
komisij in odborov.

Občinske akte, zapisnike občinskega sveta in njegovih
delovnih teles se objavi na spletni strani Občine Vrhnika.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.
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Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

17. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

18. člen
Občinski svet šteje 24 članov in je najvišji organ odlo-

čanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se prične s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
20 dneh po izvolitvi.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, če je potrjenih
več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Ko članu občinskega sveta preneha mandat, mu pre-
neha tudi članstvo v delovnih telesih občinskega sveta, v
katera je bil imenovan. Članstvo v organih javnih zavodov,
javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in
v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta,
pa jim preneha s potekom mandata za katerega so bili
imenovani.

19. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

20. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– na predlog župana ustanavlja organe občinske upra-

ve ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o prenešenih zadevah iz državne pristoj-
nosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski
organ,

– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske
uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-

skega sveta,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane,

določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupanov,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali nadomestilo dela plače občinskih funkcionarjev ter
kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov
in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrsto in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge

pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-

združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– sprejme program, letni načrt in odlok, določi za ob-
dobje petih let organizacijo in način izvajanja varstva pred
požari, naravnimi in drugimi nesrečami ter določi varstvo
pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
– imenuje direktorja zavoda, če je tako predvideno z

aktom ustanovitve,
– daje soglasje k statutu in poslovniku ožjega dela ob-

čine,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta

statut.

21. člen
Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se

nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje ožjega dela
občine.

22. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-

nu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na

začetku seje.
Vsak član občinskega sveta ali delovno telo lahko

predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte
iz njegove pristojnosti, razen proračuna, zaključnega raču-
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na proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu določeno, da jih občinski svet sprejme na predlog
župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področ-
ja dela.

23. člen
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.

Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut in
kadar tako zahteva najmanj šestina članov sveta.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

24. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi nastarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa sklicati
najmanj štiri redne seje v koledarskem letu.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

25. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

26. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Volilna komisija predlaga v potrditev mandat nadomest-
nega člana občinskega sveta po določilih zakona.

Delovna telesa občinskega sveta

27. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki šteje pet
članov in jih občinski svet imenuje izmed svojih svetnikov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
administrativne zadeve opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

28. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo finance in proračun,
– odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in

kulturne dediščine,
– odbor za ekologijo in infrastrukturo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za izvajanje zakona o nezdružljivosti oprav-

ljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo.
Odbori in komisije štejejo praviloma pet članov. Števi-

lo članov posameznega delovnega telesa občinskega sve-
ta in delovno področje se določi s poslovnikom občinske-
ga sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

29. člen
Člane in predsednika delovnih teles imenuje občinski

svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih obča-
nov, vendar največ polovico članov. Kandidate za člane
delovnih teles lahko predlaga najmanj šestina občinskih svet-
nikov ali organ politične stranke, ki je zastopana v občin-
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skem svetu. Postopke imenovanja vodi komisija za mandat-
na vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-
ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

Sestavo občasnih delovnih teles določi občinski svet s
sklepom o ustanovitvi.

30. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

31. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj šestine članov občinskega sveta
ali organa politične stranke, ki je zastopana v občinskem
svetu.

3. Župan

32. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta oziroma do izste-
ka mandata občinskega sveta.

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni
rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklic-
no, s skrajšanim delovnim časom ali nepoklicno. O svoji
odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi na-
slednji seji.

33. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in

zaključni račun občine, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,

– je odgovoren za izvrševanje občinskega proračuna in
lahko pooblašča druge osebe za izvrševanje posameznih
nalog občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja,

– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja do
višine, ki se določi vsako leto s sprejetjem odloka o prora-
čunu,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine, ki zahtevajo javno obravnavo,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta sta-
tut.

Župan lahko odloča tudi o na občino prenesenih zade-
vah iz državne pristojnosti, če ga za to pooblašča zakon.

34. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,

da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu,
da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

35. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– je vodja priprav civilne obrambe občine in imenuje

upravitelja obrambnih dokumentov,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

36. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

37. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

najmanj enega podžupana.



Uradni list Republike Slovenije Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 14903

Podžupane imenuje in razrešuje občinski svet na pred-
log župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju
podžupanov določi občinski svet na predlog župana podžu-
pana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja
funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občin-
skega sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za kate-
re jih župan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo,
da bodo funkcijo opravljali poklicno.

38. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben

izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nado-
mešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan,
če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

39. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu

lahko župan ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posamez-
nih zadev iz svoje pristojnosti.

40. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje

alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve občin-
skega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu
pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa ob-
činskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je
razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve župana.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev funkcije podžupana, če ta ne izjavi, da
odstopa tudi kot član občinskega sveta.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

41. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

42. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane in predsednika

nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.
Kandidate za člane in predsednika nadzornega odbora ob-
čine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skup-
nosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sred-
stev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha s potekom man-
data občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval ali s
predčasno razrešitvijo. Za predčasno razrešitev se smiselno
uporabljajo razlogi, ki veljajo za predčasno prenehanje man-
data občinskih svetnikov. O predčasni razrešitvi člana nad-
zornega odbora glasuje občinski svet na predlog šestine
občinskih svetnikov, organa politične stranke ali na predlog
večine vseh članov nadzornega odbora.

43. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor se
konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.
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44. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor proračuna in zaključnega računa
proračuna občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občin-
skih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občin-
skim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program
lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S progra-
mom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Odbor obravnava tudi zadeve, ki niso bile predvidene v
letnem programu, na zahtevo občinskega sveta ali župana
ali na lastno pobudo.

45. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi delovna skupina ali član nadzorne-
ga odbora, ki ga je na predlog predsednika za posamezno
zadevo s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni od-
bor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev
vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzoro-
vane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

46. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

47. člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko

je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora
spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

48. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

49. člen
Podrobnejšo organizacijo dela uredi nadzorni odbor s

svojim poslovnikom.

5. Občinska uprava

50. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
Župan je predstojnik občinske uprave katere delo ne-

posredno vodi tajnik občine. Tajnika občine imenuje in raz-
rešuje župan.

51. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

52. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

53. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
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54. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o spološnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

55. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobraz-
bo.

56. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

57. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo in občinska
inšpekcija

58. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

59. člen
Za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov s katerimi občina ureja zadeve iz
svoje pristojnosti se lahko v okviru občinske uprave ustanovi
občinska inšpekcija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Občina lahko z drugimi občinami ustanovi z odlokom
skupni organ občinske inšpekcije.

7. Drugi organi občine

60. člen
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in

naloge določajo zakoni, in sicer:

– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štab civilne zaščite,
– komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priz-

nanj.
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

61. člen
Občina ima poveljnika civilne zaščite, ki ga imenuje

župan in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno
strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

62. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s spremembo statuta po poprej
ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti.
Volja prebivalcev se ugotovi na referendumu posameznega
območja, na katerem naj bi se ustanovila ali ukinila skup-
nost.

Krajevne skupnosti smiselno uporabljajo statut Občine
Vrhnika, lahko pa imajo svoj statut.

63. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– dajajo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in
postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem
aktivno sodelujejo,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (oc-
vetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in
pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
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– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– predlagajo aktivnosti s katerimi bi dosegli povečanje
delovnih mest na svojem območju.

64. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti ob-

čine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Kra-
jevne skupnosti Občine Vrhnika praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo po-
grebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v

zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi pred-

pisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega

razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene

dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne,
športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.

65. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno.

Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti.
Vrednost pravnih poslov, ki se lahko opravi brez so-

glasja župana se določi s sklepom občinskega sveta.

66. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skup-
nosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno
prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno
uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega
dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.

67. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dosedanji

predsednik najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta
krajevne skupnosti. Če jo ne skliče v dvajsetih dneh, jo
skliče župan. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več
kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima
predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skup-
nost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet krajevne
skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj ena četrtina
članov sveta krajevne skupnosti.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uprablja poslovnik občinskega sveta, lahko pa svet sprejme
tudi svoj poslovnik.

68. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne
skupnosti tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebi-
valstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno. Če pristojen občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev sveta krajevne skupnosti ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in
v primernem roku svoje mnenje posredovati in utemeljiti.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

69. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga

sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in
pravice.
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Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo-
dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja-
jo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in ob-
veznosti na občino.

70. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo svoje žiro račune. Sklep o
posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine in nadzorni odbor krajevne
skupnosti.

71. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine.

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sred-
stvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

72. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odlo-

čanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.

1. Zbor občanov

73. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

74. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti v 30
dneh od prejema pobude.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

75. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

76. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katere-
ga je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasova-
lo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z
zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski
svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
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2. Referendum o splošnem aktu občine

77. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

78. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

79. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

80. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj petdesetih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo
volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisni-
kov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebiva-
lišča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

81. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan s sklepom določi obrazec za podporo z oseb-

nim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za
razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

82. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali člana občinskega
sveta za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Vsaj petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

83. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

84. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

85. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.
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4. Drugi referendumi

86. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volivcev v občini oziroma v delu obči-
ne, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

87. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

88. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

89. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

90. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

91. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:

– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in zašči-
te pred požarom,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

92. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

93. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

94. člen
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in

učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi
javni zavod ali javno podjetje.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z
aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega
podjetja iz prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb lahko občinski
sveti udeleženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestav-
ljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa mora dolo-
čati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja
odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.

95. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

96. člen
Občinsko premoženje je finančno in stvarno premože-

nje v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredst-
va, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in
druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so pre-
mičnine in nepremičnine.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja žu-
pan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upošteva-
nju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O
obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava stvarne-
ga premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na
način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se
odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v
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skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo dr-
žavnega premoženja.

Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarne-
ga premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega,
se uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega pre-
moženja občine.

97. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

98. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine
sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih progra-
mov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-
hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziro-
ma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načr-
tovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

V bilanci prihodkov in dohodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke,
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in
transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicij-
ske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih
naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov od-
hodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financira-
nja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtova-
nje spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani
izdatki proračuna za investicije in občinske pomoči v prihod-
njih štirih letih.

V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni tudi vsi
prihodki in odhodki ožjih delov občine.

99. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

100. člen
Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgo-

voren občinskemu svetu. Župan je odredbodajalec za sred-
stva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko
župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali
podžupana.

101. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi prora-
čuna med proračunskim letom.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna je ob-
činski organ ali organizacija, občinska uprava in ožji deli
občine.

Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agen-
cije, katerih ustanovitelj je občina.

Prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne
osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim
uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika
prejmejo proračunska sredstva.

102. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom. Sprejme se za proračunsko leto, ki se
začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni pro-
račun. Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna
poraba občine začasno financira po proračunu za prejšnje
leto. Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme žu-
pan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odlo-
čitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu
občine.

Postopke sprejemanja proračuna natančneje uredi ob-
činski svet s poslovnikom.

103. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančna izravnava,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki, določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

104. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugih prihodkov od premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
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– samoprispevka,
– drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje dolo-

čenih nalog in obveznosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

105. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred začetkom leta

na katerega se nanaša.
Če občinski proračun ni pravočasno sprejet se financi-

ranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne
smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. december preteklega leta.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti

106. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lah-
ko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski
upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdat-
kov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadržanje izvrševanja).
Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan: usta-
vi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbe-
nih rokov plačil in ustavi prerazporejanje proračunskih sred-
stev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

Za finance pristojen organ občinske uprave pripravi
predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega
zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na
vse neposredne uporabnike.

O odločitvi iz prvega odstavka tega člena mora župan
obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje
izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet
na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponov-
no uravnovesijo.

V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko
župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih iz-
datkov.

107. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,

na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdat-
kov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in
obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s preraz-
poreditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

108. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno pove-
ča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in nje-
govih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko
rezervacijo.

109. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, le lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Če posebni zakon ne določa druga-
če, so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
prihodki proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvid-
nosti sredstev proračuna izdatek proračuna.

110. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna prora-
čunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske re-
zervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega upo-
rabnika.

111. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre-
če, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za
preteklo leto.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se
sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski
svet občine s posebnim odlokom.

112. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
Zaključni račun proračuna je akt države oziroma obči-

ne, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za
preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva
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členitev, ki je predpisana za sestavno proračuna. Zaključni
račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere
sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odsto-
panj.

Župan predloži predlog zaključnega računa občinske-
ga proračuna občinskemu svetu v sprejem.

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo
predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazloži-
tvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je ob-
čina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.

113. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
Občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih, ki

jih določa zakon. Poroštvene pogodbe lahko v imenu obči-
ne sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.

114. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni go-

spodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in
izdajajo poroštva le s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih
določi občinski svet. O soglasju odloča župan.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod
pogoji, ki jih določi občinski svet.

Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnje-
ga odstavka se določi z odlokom, s katerim s sprejme občin-
ski proračun.

115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

116. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

117. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

118. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

119. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način

dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

120. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in
določa način njihovega dela, ustanavlja javne službe ter
zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z
zakonom.

121. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

122. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

123. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

124. člen
Statut in poslovnik o delu občinskega sveta se objavita

v Uradnem listu RS in v občinskem glasilu Naš časopis,
veljati pa začneta petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Drugi akti in predpisi občine se objavijo v občinskem
glasilu “Naš časopis”, veljati pa začnejo petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno.

2. Posamični akti občine

125. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

126. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

127. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

128. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
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129. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

130. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

131. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

132. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

133. člen
Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov obči-

ne do uskladitve določb ZLV z ZLS določi svet ožjega dela
občine s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

134. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut,

sprejet na seji občinskega sveta dne 11. 5. 1995 in objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 34/95.

135. člen
Odloki in drugi splošni akti Skupščine občine Vrhnika

in Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika, ki so bili v
veljavi na dan 31. 12. 1994, se uporabljajo kot predpisi
Občine Vrhnika, če niso v nasprtoju s tem statutom ali z
veljavnimi predpisi.

136. člen
Krajevne skupnosti morajo svoje obstoječe statute

uskladiti s tem statutom v roku  šestih mesecev od dneva
uveljavitve tega statuta.

137. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš
časopis.

Vrhnika, dne 18. novembra 1999.

Župan
Občine Vrhnika

Vincencij Tomšič l. r.

ŽETALE

4774. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 16. člena statuta Obči-
ne Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Žetale na 9. seji dne 12. 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, 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 Žetale in posto-

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

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

vezne gospodarske 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 Žetale so javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije 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 Žetale na predlog župana.
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Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo 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 vaški odbor in zainteresirane pravne osebe (podjetja
in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skla-
du z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Žetale na predlog žu-
pana.

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)

Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorije
novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v prostor-
skem planu občine.

Novozgrajeni in 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
parkirišča, 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 opusti kot javna cesta in se
proti plačilu odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, o tem odloči Občinski svet občine Žetale na pred-
log župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet 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 Žetale na predlog župana, nje-
na kategorizacija pa se odpravi 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.

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-
ljalec 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 upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti Občine
Žetale upravlja Občina Žetale.

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

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerimi
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Žetale na predlog župana
in pristojnega odbora občinskega sveta.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejme po
postopku, določenim za občinski proračun in je njihov se-
stavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno popraviti 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 ukrepov, ki
jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po
tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

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

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje nadzora in
vzdrževanje občinskih cest ter 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,
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– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenje 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
ali ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino
Žetale,

– 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, 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 RS za ceste in drugimi občinami pri pripravi in
uresničevanju teh programov,

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

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotovi v proračunu občine.

Občinski svet občine Žetale lahko predlaga Vladi Re-
publike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upora-
bo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju
s statusom zavarovanega naravnega bogastva in določi pro-
metno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrže-
vanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povra-
čila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. 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 investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost
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 vzdrževanje.

V projektni dokumentaciji za gradnjo in 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 se predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in
druge prometne površine, površine za upravljanje spremlja-
jočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in
za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišča 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)

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

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča in
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
(razmejitev obveznosti med upravljalcem in upravljalci

vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi gradnje
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 vodotokom
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

20. 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 pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste, za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

21. člen
(obveznost 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-
voren pristojni občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
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22. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojen občinske upravni organ za ceste mora o grad-
nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljalce drugih objektov, naprav in napeljav o pri-
četku dela na razpolago pa mora dati tudi načrte in podatke,
potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

23. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

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

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

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

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

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako, da so ob upoštevanju njihovega pomena za povezo-
vanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, pred-
pisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje tega prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanja ukrepov tretjega odstavka 32. člena
tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je pristo-
jen 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 zagotavlja z od-
dajo 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
Žetale.

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 Žetale na predlog župana
odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest

(npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne
skupnosti, lahko Občinski svet občine Žetale hkrati določi
tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sred-
stva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi odgovor-
no osebo za izvedbo organa. Za stanje občinskih cest je
Občina Žetale subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ 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 pristojen občinski
upravni organ za ceste.

27. 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 pristojen občinski upravni organ za ceste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest o preusmeritvi prometa)

Pristojen občinski upravni organ 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 iz občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, je treba povečati obseg vzdrževanje 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

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,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
– 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 pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, ne dalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
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maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občin-
skega 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 tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti poli-
cijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ za
ceste.

Prepoved omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo-
gov, določenih v prvem odstavku tega člena daljše od enega
leta se določi v skladu z določbo 52. člena 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-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje
iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem 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 ob-
činske ceste in prometa na njej, nima pravice zahtevati
izvedbe ukrepov, 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 4 m,
– pri javni poti 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Žetale.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih 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 Žetale, se smejo napeljevati oziroma postav-
ljati na območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zahteva
od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje in vzdrže-
vanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali
preureditve vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen,
če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo
oziroma postavitev.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določi način, pogoj in nadzor nad opravljanjem del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet, oziroma
življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospo-
darska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora takoj
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in napeljav
mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti
cesto v prvotno 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 vozil, mora upravljalec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del na občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje del.

34. člen
(izredni prevozi)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzije.

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 pristojen občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencij ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom 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 prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
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Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
organ določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni or-
gan odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh
dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnost 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 pristojnega občinskega upravnega
organa 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 pristojnega občin-
skega upravnega organa 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 pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste z uporabno odloč-
bo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram.
Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka za občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo 38. člena
tega odloka.

Stroški za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristoj-

nemu 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, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ 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.

41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinske-
ga upravnega organa za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava mora biti
zavarovana s posebno lovilno napravo. Stroške postavitve in
vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravlja-
lec žičniške naprave.

42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

43. 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 promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

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

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 drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake oziroma druge teko-

čine;
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
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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 onemoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslab-
ša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

naselja;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

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

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
poškodovane, da lahko poškodujejo cesto;

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

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 2m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti ali cestišču živali, traktorje, pluge
ter drugo kmetijsko orodje in stroje pri obdelavi zemljišč;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale ali podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vo-
zišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami ki ne poškodujejo vozišča.

46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se s tem
ne povzroča 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 plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerimi 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

47. 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 49. člena
tega odloka.

Ne glede na določbe 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 prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje
za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet
mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se pro-
met zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izje-
moma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preu-
smeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca redne-
ga vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti prilože-
no, od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del na podlagi drugega odstavka 47.
člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora
izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njenega
izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja, na kateri se bodo dela
izvajala. Obvestilo mora biti priloženo od pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste prometno tehnična doku-
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore občinske ceste.

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 petnajst dni pred predlaganim rokom zapore in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja 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 občinski cesti se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski
cesti.

Stroške izvedbe zapore ceste in preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj po-
polne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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49. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
(pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin
(pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali
visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti karkoli 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 zemljišča 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 pristojen občinski
upravni organ 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 pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 30. člena tega odloka.

50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Žetale 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 in omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih se s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojen 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 naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestila, signalizacija) samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainte-
resirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste s sklepom. Pristojen
občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.

51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavitev nagrobnih in spominskih znamenj ob občin-
skih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje
in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepo-
vedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni
organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna 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 pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

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 Žetale. Transparenti morajo biti izobešeni naj-
manj 4,5 metra nad voziščem občinske ceste.

52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinski cesti)

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno ipd.), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in
vključevanje vozil v promet), mora biti skladno z določbo 37.
in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziro-
ma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkira-
nje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

53. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katere po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste ter zoper sklep iz drugega odstavka 50. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

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

55. 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 izpolnjene druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

56. 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:

– 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
opisu teh del;

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

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogroža 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;

– odredi ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
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– 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;

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena je osem dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme alinee prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz pete alinee 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.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravice:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnega 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 zemljišč in objektov v varovalnem
pasu ceste in druge podatke potrebne za vodenje postop-
kov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih
cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumenta-
cijo, ki jo potrebuje za opravljanje dejanskega stanja v obrav-
navani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno upo-
rabljajo 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 odredi po peti alinei prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, pristojni občinski upravni organ 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 z uvedbo postopka), ki
se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 do 200.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posa-
meznik, 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 31. 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
32. člena),

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti in opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena),

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja ali 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),

– postavi na površinah ob občinski cesti, določeni
za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremlja-
jočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez so-
glasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(38. 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
39. člena),

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena),

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. 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 (42. 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 zem-
ljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (44. člen),

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena),

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi od-
stavek 45. 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. člen),

– 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
47. člen),

– 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 48. člen),

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev v skladu s predpisi in
potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne pro-
metne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 48. 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
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ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja (53. člen).

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

58. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 do 200.000 tolar-
jev 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 27. člena) in

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

60. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa 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. člen).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.

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 pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste, najkasneje v ene
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci 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.

64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena tega odloka
ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah, najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

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) za javne poti ali so postavlje-
ni v nasprotju 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.

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

66. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni vestnik Občine Or-
mož in Ptuj, št. 21/85).

67. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 344-01-0003/99
Žetale, dne 12. novembra 1999.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
4692. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri raz-

voju novih tehnologij in vzpostavljanju in delova-
nju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000
do 2003 (ZPGDNT) 14757

4693. Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl) 14758
4694. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Re-

publiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG) 14761
4695. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

visokem šolstvu (ZViS-A) 14764
4696. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz na-

slova neplačanih povračil za onesnaževanje vo-
de (ZOPOV) 14768

4697. Zakon o spremembi zakona o družbi za zavaro-
vanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D) 14769

VLADA
4698. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč 14769

4699. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodar-
ske javne službe poštnih storitev 14771

4700. Uredba o preoblikovanju javnega gospodarske-
ga zavoda “Center za promocijo turizma Sloveni-
je” – “Slovenian tourist board” v javni gospodar-
ski zavod “Slovenska nacionalna turistična orga-
nizacija” – “Slovenian tourist board” 14772

4701. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine 14776

USTAVNO SODIŠČE
4702. Razveljavitev zakona o samoprispevku 14776
4703. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi do-

datnega krajevnega samoprispevka v denarju za
naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v Krajevni
skupnosti Logarovci–Berkovci 14781

4704. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi samopris-
pevka na območju Krajevne skupnosti Pristava
pri Mestinju 14781

4705. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevne-
ga samoprispevka v denarju za območje Krajev-
ne skupnosti Beltinci 14783

4706. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka v denarju za območje Kra-
jevne skupnosti Godič 14785

4707. Odločba o ugotovitvi, da sklepa o uvedbi samo-
prispevka za območje Dolgovaških goric in za ob-
močje Lendavskih Goric v Krajevni skupnosti Go-
rice pri Lendavi nista v neskladju z ustavo in zako-
nom 14786

4708. Odločba o razveljavitvi šeste alinea 4. člena skle-
pa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za območje Krajevne skupnosti Mirna 14787

4709. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajevne-
ga samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skup-
nosti Globoko ni v neskladju z ustavo in zakonom 14788

4710. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajev-
nega samoprispevka za območje Krajevne skup-
nosti Krog, za naselji Krog in Satahovci ni v nes-
kladju z ustavo in zakonom 14790

4711. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 14791

4712. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 14792

4713. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 14794

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
4714. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanj-

kljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in
okvara), ki sta neločljivo povezana s skladišče-
njem in prevozom blaga 14795

OBČINE
LJUBLJANA

4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah 14797
AJDOVŠČINA

4716. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 14798

4717. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča 14798
BENEDIKT

4718. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Benedikt za leto 1999 14798

4719. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Be-
nedikt 14799

4720. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 14801

4721. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun ko-
munalnega prispevka za opremljanje stavbnega
zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter
drugih objektov in naprav izven območja komplek-
snega urejanja stavbnega zemljišča 14801
BLED

4722. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb v letu 2000 14802
BLOKE

4723. Odlok o turistični taksi v Občini Bloke 14802
CELJE

4724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta Otok I 14803
ČRNOMELJ

4725. Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj 14804
DIVAČA

4726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasi-
la 14815
DOBJE

4727. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dob-
je 14815

4728. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Dobje 14816
GORENJA VAS-POLJANE

4729. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah PUP za območje Občine
Škofja Loka 14816

4730. Sklep o prenehanju javnega dobra 14816
HODOŠ

4731. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 1999 14817
4732. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Hodoš 14818
HORJUL

4733. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč 14819

4734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 14822
JESENICE

4735. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Jesenice za leto 1999 14822
KOČEVJE
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