Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

102

Ljubljana, petek

e-mail: info@uradni-list.si

17. 12. 1999

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4877.

Ukaz o zaprtju Veleposlaništva Republike
Slovenije v Republiki Singapur

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
tretjega odstavka 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

UKAZ
o zaprtju Veleposlaništva Republike Slovenije
v Republiki Singapur
Zapre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v
Republiki Singapur.
Št. 001-25-1/99
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4878.

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96) ter 30. in 37.
člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije na 138. seji dne 9. decembra 1999 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom ustanavlja Republika Slovenija Javni
zavod Arboretum Volčji Potok (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in
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Leto IX

zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina finaciranja zavoda.
2. člen
Zavod se ustanovi za upravljanje s kulturnim spomenikom oblikovane narave in prezentacijo njegovih kulturnih
vrednot.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Arboretum Volčji Potok je bil ustanovljen leta 1952 z
odločbo Sveta za prosveto in kulturo LRS, št. 2465/19 z
dne 24. 6. 1952 kot gospodarska ustanova s samostojnim
financiranjem. Leta 1954 je na podlagi odločbe o razglasitvi
Arboretuma Volčji Potok za finančno samostojen zavod
(Uradni list LRS, št. 30/54) prešel na poslovanje kot finančno samostojen zavod, ki opravlja znanstveno, informativno
in kulturnoprosvetno delo.
Zavod je pravni naslednik Arboretuma Volčji Potok,
p.o., Radomlje, ki je s 1. 4. 1991 v skladu z 62. in 64.
členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94
– odločba US in 8/96) nadaljeval z delom kot javni zavod.
4. člen
Ime (firma) zavoda je: Javni zavod Arboretum Volčji
Potok.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod Arboretum.
Sedež zavoda je: Volčji Potok 3, Radomlje.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja v okviru javne službe na področju kulture naslednje dejavnosti:
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varstvo kulturnega spomenika,
– varuje in oskrbuje arboretske nasade,
– spremlja in analizira stanje nasadov v arboretumu,
– vzdržuje in načrtno izpopolnjuje nasade drevja v dendroloških zbirkah,
– vzdržuje infrastrukturo za obisk arboretuma in opravlja vodniško službo po parku,
– preizkuša tipe lesnatih rastlin, ocenjuje in primerjalno
presoja njihove uporabnosti s tem, da izvaja za praktično
rabo potrebno selekcijo,
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– organizira in usklajuje raziskovalno delo na področju
parkovne in krajinske dendrologije,
– sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in
strokovnih raziskavah arboretuma in skrbi za izvajanje prevzetih projektov,
– popularizira pomembne in preizkušene introdukcije,
– upravlja s premoženjem v skladu z aktom o
ustanovitvi,
– sodeluje s pristojno organizacijo za varstvo kulturne
dediščine,
– pripravlja dodatne strokovne podlage za varstvo in
opravljanje vzdrževalnih ukrepov v zvezi z arboretumom,
– pripravlja predloge dolgoročnih in letnih programov
razvoja in varstva arboretuma ter opravlja v teh programih
določene naloge,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za prostorsko
urejanje arboretuma,
– vodi informacijski center, zbira in vodi dokumentacijo
in ureja muzejske zbirke,
– skrbi za javno predstavitev arboretuma in organizira
izobraževanje,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi organizacijami doma in na tujem.
Poleg javne službe iz prejšnjega odstavka zavod opravlja še naslednje dejavnosti:
– projektivne in svetovalne storitve s področja vrtne,
parkovne in pejsažne (krajinske) arhitekture,
– pridelovanje in prodaja okrasnih rastlin ter sredstev
za vrtnarstvo in vrtnarjenje,
– opravljanje prevozov za lastne potrebe,
– opravljanje gostinskih storitev za obiskovalce,
– opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
6. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so
v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95,
15/96 in 89/98) razvrščene:
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
– O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov,
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije,
– K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik,
– A/01.41 Storitve za rastlinsko pridelavo,
– G/52.482 Dejavnost cvetličarn,
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi,
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– DE/22.1 Založništvo,
– H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz.
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III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, od katerih:
– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer
po enega na predlog ministra, pristojnega za kulturo, ministra, pristojnega za okolje in prostor ter ministra, pristojnega
za šolstvo in šport,
– tri člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem,
– iz vrst uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti pa
imenujejo po enega člana: Občina Kamnik, Občina Domžale in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Mandat članov sveta traja pet let; po poteku mandata
so lahko izvoljeni oziroma imenovani še za eno mandatno
obdobje.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed
predstavnikov ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in programov razvoja in varstva
arboretuma, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov
sveta zavoda.
Postopek izvolitve članov sveta zavoda iz vrst delavcev,
natančneje ureja statut zavoda.
9. člen
Svet zavoda sprejema statut, letni program dela, dolgoročne in letne programe razvoja in varstva arboretuma, letni
finančni načrt, zaključni račun, akt o sistemizaciji in splošne
akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, opravlja
nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge
zadeve v skladu z zakonom in statutom.
K statutu, programu razvoja in varstva arboretuma ter
finančnemu načrtu, si mora svet zavoda pridobiti soglasje
ustanovitelja.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme svet zavoda
na predlog direktorja in po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v zavodu. K aktu o sistemizaciji daje soglasje minister, pristojen za kulturo.
Strokovni svet
10. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
Strokovni svet sestavlja sedem članov, ki jih imenuje
svet zavoda in sicer:
– predsednika in tri člane imenuje izmed strokovnih
delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela
zavoda,
– tri člane imenuje na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z
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vzdrževanjem arboretuma, določa strokovne podlage za programe razvoja in varstva in za prostorsko urejanje arboretuma.
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge
strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
Direktor
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za strokovnost
in zakonitost dela zavoda ter ima druge pristojnosti, pravice
in obveznosti, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba,
statut in drugi splošni akti.
Direktor zavoda opravlja hkrati funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za
kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let; po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let
na vodstvenih delih,
– znanje enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu.
S statutom se lahko določijo dodatni pogoji za imenovanje direktorja.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod upravlja z vsem premoženjem, s katerim je doslej upravljal pravni prednik iz 3. člena.
Premoženje iz prejšnjega odstavka je last Republike
Slovenije in sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture.
Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za področje kulture.
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi upravlja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN ZAVODA
17. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim upravlja zavod.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do
takrat opravljajo njune naloge obstoječi organi zavoda.
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom dosedanji direktor zavoda kot vršilec dolžnosti, in sicer do imenovanja novega direktorja v skladu s tem sklepom in statutom.
19. člen
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od konstituiranja sveta zavoda. Do sprejema novega
statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v
nasprotju z zakoni in tem sklepom.
20. člen
Sredstva za opravljanje javne službe iz 5. in 6. člena
tega sklepa se zagotavljajo v državnem proračunu od 1. 1.
2001 dalje.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-08/99-1
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije

15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA
4879.

Odredba o obrazcu napovedi za odmero
dohodnine za leto 1999, obrazcu napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in
obrazcu za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in
120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97, 82/98 in 91/98) izdaja minister za finance

ODREDBO
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za
leto 1999, obrazcu napovedi za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za obračun
davka od dohodkov iz dejavnosti
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96), zavezanci, katerim se
davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi davčne
napovedi in zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti,
ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz
dejavnosti, vložijo napoved za odmero dohodnine, za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in za obračun davka od
dohodkov iz dejavnosti na obrazcih, ki so sestavni del te
odredbe.
Obrazcu napovedi za odmero dohodnine je priloženo
navodilo za vpis podatkov.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, so obvezni sestavni del napovedi.
2. člen
Obrazec za odmero dohodnine mora biti tiskan na
ekološkem papirju 80 gr tip SAVA PRO MFC v obliki formata
A3, zgibanega v format A4, zgornji rob širine 5 mm na prvi in
zadnji strani obrazca in besedilo tiskano v barvi Pantone
3272 U (zelena) ter raster v odtenku 15% navedenega barvnega tiska.
Obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti se tiskata na ekološkem papirju 80 gr, formata
A3, zgibanega v format A4, črno-belega tiska.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, prenehata veljati
obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
1/98, in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 90/98.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-84/99
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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4880.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev, mesa ter izdelkov iz surovin, ki
izvirajo od domačih in divjih prašičev iz SisačkoMoslavačke županije v Republiki Hrvaški

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 98/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz SisačkoMoslavačke županije v Republiki Hrvaški
1. člen
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz Sisačko-Moslavačke županije v
Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št. 14/96) preneha veljati.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-34/96-1
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4881.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
dvijih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Osiješko
Baranjske in Požeško Slavonske županije v
Republiki Hrvaški

Št.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-005/95-1
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4882.

1. člen
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Osiješko Baranjske in Požeško Slavonske županije v Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št.
50/95) preneha veljati.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Županije
Istarske in Primorsko-Goranske v Republiki
Hrvaški

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 98/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz Županije Istarske in
Primorsko-Goranske v Republiki Hrvaški
1. člen
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Istarske in Primorsko-Goranske v Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št. 63/97, 57/99
in 95/99) preneha veljati.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-068/97-3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 98/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz Osiješko Baranjske
in Požeško Slavonske županije v Republiki
Hrvaški
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4883.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dletvo

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dletvo
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1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dletvo, št. 05-23/96 z dne
12. 11. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Dletvo na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo je izdelan v treh izvodih za 1410,69
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Postojna, v občini Postojna, oziroma v katastrski občini
Zabiče.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-5/25-98
Ljubljana, dne 30. novembra 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4884.

Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in
srednjem poklicnem izobraževanju

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za
šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita, način ocenjevanja znanja pri zaključnem izpitu, način imenovanja in sestavo ter pristojnosti
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izpitnih odborov in komisij v šolah, ki izvajajo programe
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja (v nadaljevanju: šole), ter izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita za
vajence v dualni organizaciji izobraževanja.
(2) Pravilnik ureja tudi pristojnosti in naloge zbornic ter
imenovanje, sestavo in način delovanja Državne izpitne komisije za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji izobraževanja (v nadaljevanju: državna izpitna
komisija) in njene pristojnosti.
2. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik velja za dijake in vajence ter udeležence
izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: kandidati), če s tem pravilnikom ali drugimi predpisi ni določeno
drugače.
3. člen
(kandidati s posebnimi potrebami)
(1) Pravila za opravljanje zaključnega izpita za kandidate s posebnimi potrebami določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
(2) S pravili iz prejšnjega odstavka se lahko določijo
naslednje prilagoditve zaključnega izpita: čas opravljanja zaključnega izpita, prirejeno obliko izpitnega gradiva, izpit s
pomočnikom, uporabo računalnika, prirejen ustni izpit ter
prilagojen način ocenjevanja.
4. člen
(sestavine zaključnega izpita)
(1) Zaključni izpit obsega strokovno-teoretični del in
praktični del.
(2) Z izobraževalnim programom se določijo izpitne
enote strokovno-teoretičnega dela zaključnega izpita, ki lahko obsegajo ustni ali pisni oziroma ustni in pisni izpit.
(3) Praktični del zaključnega izpita obsega: izpitno nalogo z zagovorom, izdelavo potrebne dokumentacije, lahko
pa tudi delovne preizkuse.
5. člen
(izvajalci)
(1) Če se izobraževalni program izvaja v šolski organizaciji, izvede šola strokovno-teoretični in praktični del zaključnega izpita.
(2) Če izvaja izobraževanje gospodarska družba oziroma podjetnik ali zavod (v nadaljevanju: delodajalec) skupaj s
šolo (v nadaljevanju: dualna organizacija), izvede praktični
del zaključnega izpita pristojna zbornica, strokovno-teoretični del zaključnega izpita pa šola.
(3) Zbornice zagotavljajo pogoje za delo izpitnih odborov, vzdržujejo informacijski sistem, strokovno in administrativno-tehnično delo, materialne pogoje za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji in spremljajo ter vrednotijo njegovo izvedbo.
6. člen
(priznavanje opravljenih izpitnih enot)
(1) Kandidat, ki je že opravljal zaključni izpit in je bil
uspešen pri posamezni izpitni enoti, opravlja samo izpitne
enote, pri katerih je bil ocenjen negativno.
(2) Izpitne enote lahko opravlja večkrat v naslednjih
izpitnih rokih. Če se je program v državi prenehal izvajati,
lahko kandidat opravlja posamezne izpitne enote še največ
dve leti po prenehanju izvajanja programa.
(3) Kandidatu, ki je predhodno opravil zaključni izpit po
drugem izobraževalnem programu na isti ali višji ravni zah-
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tevnosti ali je opravil maturo, se prizna uspešno opravljen
izpit iz maternega jezika in iz tistih izpitnih enot oziroma
predmetov, za katere pristojni strokovni svet določi, da so
primerljive z izpitnimi enotami zaključnega izpita.
7. člen
(oprostitev opravljanja strokovno-teoretičnega dela
zaključnega izpita)
Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odličen
splošni učni uspeh, je oproščen opravljanja strokovno-teoretičnega dela zaključnega izpita.

II. PRIJAVA K ZAKLJUČNEM IZPITU
8. člen
(prijava na šoli)
(1) Pisno prijavo za opravljanje zaključnega izpita vloži
kandidat na predpisanem obrazcu najkasneje 30 dni pred
začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri je vpisan.
(2) Odrasli se prijavi na šoli, ki izvaja izobraževalni
program, po katerem se je predhodno izobraževal.
(3) Kandidat, ki želi opravljati praktični del zaključnega
izpita v obliki individualnega izpitnega dela, priloži prijavi
predlog izpitne naloge ter predviden čas in kraj opravljanja
izpita.
(4) Najkasneje dva dni pred pričetkom izpitnega roka
mora kandidat prijavi priložiti spričevalo o zaključnem letniku
v izvirniku in dnevnike praktičnega izobraževanja ter druga
dokazila.
(5) Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k
zaključnemu izpitu tudi najkasneje tri dni pred pričetkom
izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj
najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.
9. člen
(prijava v dualni organizaciji)
(1) K opravljanju strokovno-teoretičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji se kandidati prijavijo na šoli v
skladu z 8. členom tega pravilnika.
(2) Pisno prijavo za opravljanje praktičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji vloži kandidat na predpisanem obrazcu najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega
roka pri zbornici, pri kateri ima registrirano učno pogodbo.
(3) Kandidat, ki želi opravljati praktični del zaključnega
izpita v obliki individualnega izpitnega dela, priloži prijavi
predlog izpitne naloge, predviden čas in kraj opravljanja
izpita ter soglasje svojega delodajalca o tem.
(4) Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k
praktičnem delu zaključnega izpita tudi najkasneje deset dni
pred začetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči v dveh dneh po prejemu dokazil predsednik izpitnega
odbora na osnovi meril, ki jih sprejme državna izpitna komisija. O tem v dveh dneh po odločitvi pisno obvesti kandidata.
(5) Najpozneje sedem dni pred začetkom izpitnega
roka predloži kandidat komisiji dnevnike praktičnega izobraževanja za vse letnike izobraževanja.
10. člen
(neizpolnjevanje pogojev)
Če kandidat v predpisanem roku ne predloži dokazil o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita, ali iz
dokazil izhaja, da predpisanih pogojev ne izpolnjuje, ga
predsednik pristojnega izpitnega odbora najkasneje dva dni
pred začetkom opravljanja izpita pisno obvesti, da ne more
pristopiti k izpitu.
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11. člen
(odjava od zaključnega izpita)
(1) Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita
najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka.
(2) Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa
se ni odjavil v roku iz prejšnjega odstavka, se ga v tem
izpitnem roku pri tej izpitni enoti, ne oceni.
12. člen
(utemeljeni razlogi)
Če kandidat iz utemeljenih razlogov ne more pristopiti k
opravljanju zaključnega izpita ali ga prekine, mu lahko izpitni
odbor v istem izpitnem roku omogoči opravljanje oziroma
nadaljevanje opravljanja zaključnega izpita.
III. IZPITNI ROKI IN RAZPOREDITEV IZPITOV
13. člen
(izpitni roki)
(1) Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita se določijo z letnim delovnim načrtom šole v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem ter navodili ministra.
(2) Izpitni roki iz prvega odstavka tega člena se objavijo
na oglasni deski v šoli.
(3) V dualni organizaciji določi izpitne roke za opravljanje praktičnega dela zaključnega izpita pristojna zbornica v
dogovoru s šolo v skladu z izobraževalnim programom, pravilnikom o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole ter navodili ministra.
(4) Izpitni roki za praktični del zaključnega izpita v dualni organizaciji se objavijo enkrat letno v glasilu zbornice ter
na oglasnih deskah območnih zbornic in šol najkasneje 60
dni pred rokom za začetek opravljanja zaključnega izpita.
14. člen
(objava razporeda)
(1) Šola objavi razpored teoretičnega in praktičnega
dela zaključnega izpita (izpitno enoto, datum, uro, prostor,
sestavo izpitnega odbora oziroma komisije ter seznam prijavljenih kandidatov) najpozneje zadnji dan pred začetkom
izpitnega roka.
(2) Predsednik izpitnega odbora v dualni organizaciji
kandidate pisno obvesti o datumu, času in kraju opravljanja
praktičnega dela zaključnega izpita ter sestavi izpitnega odbora najkasneje sedem dni pred začetkom izpitnega roka.
(3) Izpiti so lahko tudi ob sobotah.
15. člen
(opravljanje delov zaključnega izpita v različnih rokih)
Kandidat lahko opravlja strokovno-teoretični del zaključnega izpita po zaključku teoretičnega izobraževanja, tudi če
praktični del izobraževanja še poteka.
IV. ZAKLJUČNI IZPIT NA ŠOLI IN PRAKTIČNI DEL
ZAKLJUČNEGA IZPITA V DUALNI ORGANIZACIJI
1. Zaključni izpit na šoli
16. člen
(izpitni red in izpitni odbor)
(1) Zaključni izpit na šoli poteka v skladu z izpitnim
redom, ki ga določi minister.
(2) Zaključni izpit vodi izpitni odbor.
(3) Izpitni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik in
trije člani. Predsednik izpitnega odbora je ravnatelj.
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(4) Namestnika in člane izpitnega odbora imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.
(5) Namestnik predsednika in člani izpitnega odbora so
imenovani za eno šolsko leto.
(6) Administrativno – strokovna dela za izpitni odbor
opravlja tajnik, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.
17. člen
(naloge izpitnega odbora)
Izpitni odbor:
– imenuje izpitne komisije za posamezne izpitne enote
strokovno-teoretičnega dela in za praktični del zaključnega
izpita,
– določi vrstni red, čas in kraj opravljanja posameznih
izpitov ter izbere teme oziroma naloge za posamezno izpitno
enoto,
– določi obliko izpitne naloge v skladu z izpitnim katalogom,
– določi nadzorne učitelje pri pisnem delu izpita oziroma osebe, ki nadzorujejo kandidate pri opravljanju praktičnega dela zaključnega izpita,
– določi ocenjevalce in soocenjevalce za pisne izpite
in izpitne enote praktičnega dela zaključnega izpita,
– v skladu z izpitnim katalogom dovoli uporabo pripomočkov pri posameznih izpitih,
– določi in objavi dan in uro opravljanja posameznega
izpita ter razpored kandidatov po prostorih,
– izreka ukrepe v zvezi s kršitvami izpitnega reda,
– potrjuje ocene izpitnih komisij in določa splošni učni
uspeh pri zaključnem izpitu,
– odloča o posebnostih opravljanja izpitov za dijake s
posebnimi potrebami,
– določa navodila za izvedbo zaključnega izpita na šoli in
– sprejme letno poročilo o poteku in rezultatih zaključnega izpita na šoli.
18. člen
(izpitne komisije za izpitne enote strokovno-teoretičnega
dela)
(1) Zaključni izpit pri posameznih izpitnih enotah strokovno-teoretičnega dela izvajajo izpitne komisije.
(2) Izpitno komisijo za posamezno izpitno enoto strokovno-teoretičnega dela sestavljajo: predsednik, izpraševalec pri ustnem izpitu oziroma ocenjevalec pri pisnem izpitu
in član.
(3) Izpitne komisije imenuje izpitni odbor najkasneje
petnajst dni pred začetkom izpitnega roka. Hkrati se imenujejo tudi nadomestni člani izpitne komisije.
(4) Predsednik skrbi za pravilen potek izpita in vodi
zapisnik.
(5) Izpraševalec oziroma ocenjevalec je praviloma učitelj, ki je kandidata poučeval v zaključnem letniku. Če to ni
mogoče, je izpraševalec oziroma ocenjevalec učitelj, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za učitelja tega predmeta.
19. člen
(izpitna komisija za praktični del zaključnega izpita)
(1) Izpitno komisijo za praktični del zaključnega izpita
sestavljajo: predsednik, izpraševalec oziroma ocenjevalec,
predstavnik strokovnih delavcev šole, predstavnik pristojne
zbornice in predstavnik sindikatov. Izpitna komisija lahko
odloča, če so prisotni predsednik, izpraševalec oziroma
ocenjevalec in vsaj eden izmed preostalih treh članov.
(2) Izpitno komisijo za praktični del zaključnega izpita
imenuje izpitni odbor najkasneje petnajst dni pred začetkom
izpita. Izpitni odbor hkrati imenuje tudi nadomestne člane za
vse člane izpitne komisije.
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(3) Izpitni odbor imenuje predstavnika zbornic in predstavnika reprezentativnih sindikatov s seznama iz četrte alinee prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(4) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen potek
izpita in vodi zapisnik.
(5) Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je kandidata
poučeval v zaključnem letniku. Če to ni mogoče, je izpraševalec učitelj, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za poučevanje
praktičnega pouka ustreznega predmeta.
2. Praktični del zaključnega izpita v dualni organizaciji
20. člen
(Državna izpitna komisija za izvedbo praktičnega dela
zaključnega izpita v dualni organizaciji)
(1) Za izvajanje praktičnega dela zaključnih izpitov v
dualni organizaciji imenuje minister na predlog zbornic in
reprezentativnih sindikatov za obdobje dveh let devetčlansko državno izpitno komisijo.
(2) Državna izpitna komisija ima sedež na Državnem
izpitnem centru, ki zanjo opravlja tehnična in administrativna
dela.
(3) Državna izpitna komisija ima devet članov, in sicer:
– štiri člane na predlog pristojnih zbornic (delodajalci),
– dva člana na predlog reprezentativnih sindikatov (delojemalci),
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za
šolstvo,
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za
delo,
– enega člana na predlog Centra Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje.
(4) Državna izpitna komisija izmed predstavnikov različnih zbornic izvoli predsednika in namestnika.
(5) Člani državne izpitne komisije so lahko ponovno
imenovani.
21. člen
(naloge državne izpitne komisije)
(1) Državna izpitna komisija:
– sprejme poslovnik o delu,
– pripravi izpitni red za opravljanje praktičnega dela
zaključnega izpita v dualni organizaciji ter ga predlaga ministru v sprejem,
– na predlog pristojnih zbornic določi najkasneje do
31. avgusta za naslednje šolsko leto število izpitnih odborov
za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita za posamezen naziv poklicne izobrazbe, njihov sedež in območje pristojnosti ter imenuje predsednike in namestnike izpitnih odborov,
– na predlog zbornic, reprezentativnih sindikatov in šol
za vsako šolsko leto določi seznam članov izpitnih odborov
za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita v dualnem
sistemu in v šoli,
– določi kriterije za ugotavljanje usposobljenosti članov
izpitnih odborov,
– sprejema navodila za delo izpitnih odborov,
– usklajuje delo izpitnih odborov,
– usklajuje roke za izvedbo izpitov,
– sprejme letno poročilo o poteku in rezultatih praktičnega dela zaključnega izpita,
– imenuje predsednika in namestnika komisije za ugovore in
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
(2) Državna izpitna komisija se sestane najmanj dvakrat
letno. K obravnavi posameznih vprašanj lahko povabi predstavnike izpitnih odborov.
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22. člen
(izpitni odbor)
(1) Zaključni izpit vodi izpitni odbor.
(2) Število izpitnih odborov za posamezen naziv poklicne izobrazbe določi za vsako šolsko leto posebej državna
izpitna komisija na predlog pristojnih zbornic.
(3) Izpitni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik ter
trije člani.
(4) Predsednika in namestnika predsednika izpitnega
odbora imenuje državna izpitna komisija na predlog pristojne zbornice.
(5) Člane izpitnega odbora imenuje predsednik izpitnega odbora s seznama iz četrte alinee prvega odstavka 21.
člena, in sicer:
– enega člana izmed tistih, ki so jih predlagale pristojne zbornice,
– enega člana izmed tistih, ki so jih predlagali reprezentativni sindikati in
– enega člana izmed tistih, ki so jih predlagale šole, ki
izvajajo izobraževalne programe v dualni organizaciji.
(6) Administrativno delo za izpitni odbor opravlja tajnik,
ki ga imenuje predsednik izpitnega odbora izmed delavcev
pristojne službe zbornice, na kateri ima izpitni odbor sedež.
23. člen
(člani izpitnih odborov)
Predsednik, namestnik in člani izpitnega odbora morajo imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in pedagoškoandragoška znanja ali opravljen mojstrski oziroma njemu
ustrezen izpit in morajo izpolnjevati druge kriterije, ki jih
določi državna izpitna komisija.
24. člen
(odločanje izpitnega odbora)
(1) Izpitni odbor odloča, če so prisotni najmanj predsednik in izpraševalec ter član iz tretje alinee petega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(2) Izpraševalec je predstavnik zbornice, pri kateri ima
kandidat registrirano učno pogodbo. Izpitni odbor odloča
soglasno. Če do soglasja ne pride, odloči z večino glasov
prisotnih članov. Če je pri glasovanju o predlogu ocene rezultat neodločen, odloči glas predsednika izpitnega odbora.
25. člen
(obveščanje članov)
(1) Predsednik izpitnega odbora imenuje člane izpitnega odbora najkasneje do 30. septembra za eno leto. Člane
izpitnega odbora pisno obvesti o času in kraju opravljanja
izpita najmanj petnajst dni pred začetkom izpita.
(2) Če član izpitnega odbora ne more sodelovati pri
izpitu, mora o tem takoj obvestiti predsednika, ki imenuje
drugega člana.
26. člen
(izločitev)
(1) V izpitni odbor ne more biti imenovan:
– kandidatov delodajalec,
– solastnik obratovalnice ali delavec obratovalnice, ki
je neposredno sodeloval pri izobraževanju kandidata,
– kdor je s kandidatom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, ali če je s
kandidatom v zakonu ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena.
(2) Če predsednik izpitnega odbora ugotovi, da pri
katerem od članov izpitnega odbora obstajajo izločitveni
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razlogi iz prejšnjega odstavka, je dolžan tega člana izločiti in
na njegovo mesto imenovati novega člana v skladu z določbami o sestavi izpitnega odbora.
(3) Če obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo sum o
nepristranosti člana izpitnega odbora, predsednik na lastno
ali na kandidatovo pobudo odloči o izločitvi člana odbora.
Kandidat pisno obvesti predsednika o razlogih za izločitev
najkasneje v 24 urah po tem, ko je bil seznanjen s sestavo
izpitnega odbora.
27. člen
(naloge izpitnega odbora)
(1) Izpitni odbor:
– določi obliko izpitne naloge v skladu z izpitnim katalogom,
– vodi dokumentacijo o poteku izpitov,
– določi kraj, čas in razpored opravljanja izpitov ter
razvrstitve kandidatov,
– imenuje nadzornike za spremljanje izdelave izpitne
naloge,
– odloča o potrebnem podaljšanju časa za opravljanje
izpitne naloge,
– odloča o prilagoditvah izpita za kandidate s posebnimi potrebami v skladu s pravili iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika,
– oceni izpitno nalogo, na predlog izpraševalca oziroma ocenjevalca, in izda ustrezno listino o opravljenem izpitu,
– sodeluje z zbornicami, Centrom Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje in šolami pri pripravi in izvedbi
izpita,
– pripravi zbirko nalog (izdelkov oziroma storitev) na
svojem strokovnem področju,
– izreka ukrepe za kršitve izpitnega reda in
– opravlja druge naloge, ki so vezane na pripravo in
izvedbo izpitov.
(2) Če je imenovanih več izpitnih odborov za isti naziv
poklicne izobrazbe, odbori sodelujejo pri izvajanju nalog iz
osme in devete alinee prejšnjega odstavka.
28. člen
(naloge predsednika izpitnega odbora)
(1) Predsednik izpitnega odbora poleg nalog, določenih s tem pravilnikom in drugimi predpisi, opravlja še naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje izpitnega odbora,
– ugotavlja, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita,
– obvešča člane izpitnega odbora o času in kraju opravljanja izpita,
– obvešča kandidate o uspehu pri izpitu,
– podpisuje dokumente oziroma listine, ki jih izdaja
izpitni odbor.
(2) V odsotnosti predsednika izpitnega odbora opravlja
njegove naloge namestnik.
29. člen
(naloge člana izpitnega odbora)
Naloge člana izpitnega odbora so:
– pripravlja izpitne naloge (tehnično in drugo dokumentacijo, materialne pogoje, gradiva, merila za ocenjevanje, navodila za varstvo pri delu ipd.),
– sodeluje na sejah izpitnega odbora,
– spremlja oziroma nadzoruje izdelavo izpitne naloge
oziroma potek izpita,
– ocenjuje kandidatovo delo,
– vodi predpisano dokumentacijo.
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V. OBLIKE IZPITNE NALOGE

30. člen
(oblike izpitne naloge)
Izpitni odbor v skladu z izpitnim katalogom za praktični
del zaključnega izpita kot izpitno nalogo z zagovorom določi
ali enotno izpitno delo s potrebno dokumentacijo ali, na
predlog kandidata, individualno izpitno delo s potrebno dokumentacijo, lahko pa tudi delovne preizkuse.
31. člen
(enotno izpitno delo)
(1) Enotno izpitno delo je obsežnejše in zahtevnejše
izpitno delo, ki ga v izpitnem roku opravljajo sočasno vsi
kandidati za isti poklicni naziv. Enotno izpitno delo praviloma
omogoča celovito preverjanje dosežene praktične poklicne
usposobljenosti.
(2) Za posamezne oblike izpitne naloge pripravijo učitelji, ki poučujejo ustrezno praktično področje v zaključnem
letniku, oziroma člani izpitnega odbora v dualni organizaciji
seznam izdelkov, storitev in delovnih preizkusov in jih izročijo predsedniku izpitnega odbora v zapečatenih ovojnicah v
šoli najkasneje sedem dni pred začetkom praktičnega dela
izpita, v dualni organizaciji pa najkasneje 30 dni pred začekom opravljanja izpita. Ta jih do seje izpitnega odbora hrani
kot izpitno tajnost.
(3) K izpitni nalogi mora biti priložena ustrezna dokumentacija, opredeljene zahteve nalog, ocenjevalni list z merili za ocenjevanje, seznam ustnih vprašanj za zagovor, potreben čas in pogoji za izdelavo.
(4) Izpitni odbor na svoji seji pred izpitom izbere izpitne
naloge in z njimi seznani kandidate neposredno pred izpitom.
32. člen
(individualno izpitno delo)
(1) Individualno izpitno delo je obsežnejše izpitno delo,
ki praviloma omogoča celovito preverjanje dosežene praktične poklicne usposobljenosti kandidata.
(2) Individualno izpitno delo določi izpitni odbor na
predlog kandidata kot obliko izpitne naloge v skladu z izpitnim katalogom za praktični del zaključnega izpita.
(3) Izpitni odbor oceni predlog kandidata, in če je le-ta
ustrezen, potrdi individualno izpitno delo s sklepom, v katerem določi vsebino individualnega izpitnega dela, pogoje za
izvedbo, začetek in rok oddaje, kraj izdelave, kraj oddaje in
nadzornika. V sklepu se navedejo tudi pravice in obveznosti
kandidata.
(4) Sklep iz prejšnjega odstavka se izda najkasneje
sedem dni po izteku roka za prijavo.
(5) Če individualno izpitno delo ni oddano v predpisanem roku, je kandidat pri praktičnem delu zaključnega izpita
neocenjen.
(6) Nadzornik mora najkasneje tri dni po roku za oddajo
individualnega izpitnega dela predsedniku izpitnega odbora
predložiti pisno poročilo o poteku izdelave individualnega
izpitnega dela.
(7) Kandidat mora izdelati individualno izpitno delo v
skladu s sklepom iz prvega odstavka tega člena samostojno
in na lastne stroške. Če je uporabil tujo pomoč, mora navesti njen obseg in vsebino.
(8) Individualno izpitno delo, ki je bilo predloženo izpitnemu odboru, se po pregledu in ocenitvi vrne kandidatu. V
primeru ugovora se individualno izpitno delo vrne po končanem postopku.
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33. člen
(delovni preizkusi)
(1) Če z individualnim izpitnim delom ali z enotnim
izpitnim delom ni mogoče preveriti s katalogom določenega
znanja, spretnosti oziroma veščin, lahko izpitni odbor določi
tudi delovne preizkuse.
(2) Delovni preizkus je kratka, ožje usmerjena naloga, s
katero se preverijo praktična znanja, ki se niso preverjala z
individualnim ali enotnim izpitnim delom. Izpitni odbor lahko
določi največ pet delovnih preizkusov, ki skupaj trajajo največ štiri ure.

VI. IZVAJANJE IZPITA
34. člen
(potek izpita)
(1) Zaključni izpit začne predsednik izpitnega odbora
oziroma izpitne komisije s tem, da kandidate seznani z navodili, postopkom opravljanja zaključnega izpita, izpitnim redom in s posledicami kršitev izpitnega reda.
(2) Zaključni izpit se pri strokovno-teoretičnem delu
začne praviloma s pisnim delom.
(3) Kandidat lahko opravlja isti dan največ en pisni izpit
ali dva ustna izpita iz strokovno-teoretičnega dela zaključnega
izpita oziroma le praktični del zaključnega izpita z zagovorom.
(4) Če izpitni odbor določi individualno izpitno delo, se
začne praktični del zaključnega izpita v skladu s sklepom iz
tretjega odstavka 33. člena tega pravilnika.
35. člen
(pisni izpit)
(1) Za pisni izpit pripravijo učitelji, ki poučujejo predmete v zaključnem letniku, po tri različne predloge tem oziroma
skupine nalog in jih najpozneje 3 dni pred začetkom izpita
izročijo predsedniku izpitnega odbora v zapečatenih ovojnicah. Ta jih do seje izpitnega odbora hrani kot izpitno tajnost
na način, da so nedostopne nepooblaščenim osebam.
(2) Če isti predmet v zaključnem letniku poučujeta dva
ali več učiteljev, izdelajo predloge tem za ta predmet skupno.
(3) Izpitni odbor na svoji seji pred pisnim izpitom izbere
teme oziroma skupine nalog za ta del izpita. Z naslovi tem
oziroma nalogami se kandidate seznani neposredno pred
posameznim pisnim izpitom. Pisni izpit opravljajo kandidati
sočasno, praviloma v dopoldanskem času pod nadzorstvom
učitelja, ki ne sme biti učitelj predmeta, iz katerega se opravlja izpit. Nadzorni učitelj pred začetkom izpita preveri prisotnost kandidatov, in če jih ne pozna, ugotovi identiteto kandidatov na podlagi osebnega dokumenta.
(4) Pisni izpit traja najmanj 90 minut in največ 120
minut.
36. člen
(ustni izpit)
(1) Za ustni izpit pripravijo izpraševalci enoten seznam
vprašanj za posamezno izpitno enoto in listke s tremi vprašanji s tega seznama. Za vsako izpitno komisijo mora biti
pripravljenih najmanj 30 listkov oziroma 5 več, kot je kandidatov. Najmanj tri dni pred začetkom izpita izpraševalci oddajo v zapečatenih ovojnicah enoten seznam vprašanj in
vprašanja na listkih predsedniku izpitnega odbora, ki jih ves
čas izpita hrani kot izpitno tajnost.
(2) Ustni izpit opravlja kandidat pred izpitnim odborom
oziroma njegovo komisijo. Izpit se prične, ko predsednik
pozove kandidata, naj si izbere listek. Kandidat lahko po
vpogledu enkrat zamenja listek, kar ne vpliva na oceno.
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(3) Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na
odgovor. Kandidat odgovarja na vprašanja z listka. Izpraševalec lahko zastavlja kandidatu vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z listka. Ustni izpit lahko traja največ 20
minut.
(4) Listki z vprašanji, na katera so kandidati že odgovorili, se izločijo. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

41. člen
(določanje učnega uspeha)
(1) Oceno pri posameznih izpitnih enotah pri zaključnem izpitu določi izpitni odbor na predlog izpitnih komisij.
(2) Splošni učni uspeh pri zaključnem izpitu določi
izpitni odbor na podlagi doseženega uspeha pri posameznih
izpitnih enotah tako, da izračuna povprečje ocen posameznih izpitnih enot, zaokroženo navzgor.

37. člen
(praktični del zaključnega izpita)
(1) Praktični del zaključnega izpita se začne tako, da
predsednik izpitnega odbora oziroma komisije seznani kandidate z vsebino, postopkom, pogoji in trajanjem izpita.
(2) Praktični del zaključnega izpita skupaj z zagovorom
traja najmanj 4 ure in največ 23 ur (po 60 minut), v enem
dnevu največ 7 ur.
(3) Čas, ki je določen za izpitno nalogo, lahko izpitni
odbor oziroma njegova komisija iz utemeljenih razlogov podaljša največ za 15% načrtovanega časa, vendar ne preko
največjega obsega, ki je določen v prejšnjem odstavku;
lahko pa odloči, da kandidat opravi le del izdelka.

42. člen
(razglasitev rezultatov)
(1) Rezultati posamezne izpitne enote (pisnega ali ustnega izpita) so do razglasitve rezultatov izpitna tajnost. Predsednik izpitnega odbora seznani kandidata o doseženem
uspehu pri posameznem predmetu najkasneje v treh dneh
po opravljenem zadnjem izpitu.
(2) Zaključni izpit se konča s slovesno razglasitvijo izpitnih rezultatov.
43. člen
(izboljšanje ocene)
(1) Kandidat, ki je uspešno opravil zaključni izpit in želi
izboljšati oceno iz ene ali več izpitnih enot, ima pravico do
enkratnega izboljševanja ocene v rokih, ki so določeni za
zaključne izpite, vendar najkasneje v treh naslednjih zaporednih izpitnih rokih.
(2) Za splošni uspeh pri zaključnem izpitu se v primeru
izboljševanja upošteva boljša ocena.

38. člen
(nadzor pri praktičnem delu zaključnega izpita)
Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom praktičnega dela zaključnega izpita določi izpitne prostore. Če izpit
ne poteka pred izpitnim odborom oziroma komisijo, določi
tudi nadzornike, ki vodijo in nadzorujejo opravljanje izpita v
skladu z določbami izpitnega reda.

VII. OCENJEVANJE IN DOLOČANJE UČNEGA USPEHA
39. člen
(merila za ocenjevanje)
(1) Z izpitnim katalogom se določijo merila, oblike in
načini za ocenjevanje posamezne izpitne enote.
(2) Izpitni katalog lahko določi ocenjevanje v obliki
točk, ki se nato spremenijo v ocene od ena do pet. Ocena
nezadostno (1) je negativna, ostale pa so pozitivne. Z izpitnim katalogom se lahko določijo:
– vsebine, ki imajo večjo vrednost (ponder) pri določanju končne ocene izpita, ter
– vsebine, ki jih kandidat mora obvladati, da lahko
uspešno opravi izpit.
40. člen
(ocenjevanje pri izpitu)
(1) Če je z izobraževalnim programom določeno, da
posamezna izpitna enota obsega pisni in ustni izpit, se pri
določanju ocene te izpitne enote upoštevata obe oceni. Če
se oceni razlikujeta, se izračuna povprečje, zaokroženo
navzgor.
(2) Pisni izpit iz posamezne izpitne enote teoretičnega
dela zaključnega izpita ter izpitno nalogo z zagovorom pri
praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujeta dva ocenjevalca. Če se oceni razlikujeta, se izračuna povprečje, zaokroženo navzgor.
(3) Oceno ustnega dela izpita določi izpitna komisija na
predlog izpraševalca. Če člani komisije s predlogom izpraševalca ne soglašajo, predsednik izvede usklajevanje. Če
usklajevanje ni uspešno, člani komisije o predlogu ocene
glasujejo. Če je pri glasovanju o predlogu ocene rezultat
neodločen, odloči glas predsednika izpitne komisije.

VIII. IZPITNA TAJNOST IN VARSTVO PRAVIC
KANDIDATOV
44. člen
(izpitna tajnost)
(1) Člani izpitnih odborov, izpitnih komisij in druge osebe, ki imajo dostop do izpitnega gradiva (seznam izpitnih
nalog za pisni in ustni izpit), so dolžni varovati izpitno tajnost.
(2) Osebe, ki ravnajo v nasprotju z določbo iz prejšnjega odstavka, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko
odgovorne v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Izpitne naloge in kombinacije vprašanj so izpitna
tajnost stopnje strogo zaupno.
45. člen
(postopek pri kršitvi izpitnega reda)
(1) Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, pristojni
organ izreče naslednje ukrepe:
– opomin,
– prekinitev opravljanja praktičnega, pisnega ali ustnega dela izpita do konca tega dela izpita, če kljub izrečenemu
opominu nadaljuje s kršitvijo ali ponovno krši izpitni red,
– prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanja izpita, če uporabi nedovoljena sredstva in pripomočke pri izpitu.
(2) Predlog za uvedbo postopka podajo nadzorni učitelji, člani izpitnega odbora oziroma njegove komisije ali drugi
kandidati, ki so navzoči pri dejanju.
(3) Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma predsedujoči tako, da kandidata v primeru kršitve opomni in to zapiše v
zapisnik o poteku izpita.
(4) Če kandidat po izrečenem opominu ponovno krši
ali nadaljuje s kršitvijo izpitnega reda, tisti, ki je navzoč pri
kršitvi, nemudoma obvesti predsednika izpitnega odbora, ki
ugotovi dejansko stanje in v najmanj tričlanski sestavi izpitnega odbora odloči o ukrepu in z njim seznani kandidata.
(5) Če izpitni odbor izreče enega od ukrepov iz druge
ali tretje alinee prvega odstavka tega člena, naloži kandida-
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tu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne
moti izvajanja izpita.
(6) Kandidatu, ki mu izpitni odbor izreče ukrep iz druge
alinee prvega odstavka tega člena, se ne prizna dosežena
ocena iz izpitne enote, pri kateri je storil kršitev, in je pri tej
izpitni enoti neocenjen.
(7) Če kandidat, ki pri praktičnem delu zaključnega
izpita v dualni organizaciji po izrečenem opominu ponovno
krši izpitni red, nadzornik lahko prekine opravljanje izpita in
o tem nemudoma obvesti predsednika izpitnega odbora.
(8) Kandidat, ki mu izpitni odbor oziroma nadzornik
izreče ukrep iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, je iz
tega izpita neocenjen.
46. člen
(pravica do vpogleda)
(1) Kandidat ima pravico, da v treh dneh po tem, ko je
bil seznanjen z rezultatom izpita, zahteva vpogled v izpitno
dokumentacijo (zapisnik o poteku izpita, ocenjevalne liste
oziroma ocenjene naloge).
(2) Predsednik izpitnega odbora omogoči kandidatu
najkasneje v sedmih dneh po vročitvi zahtevka vpogled v
izpitno dokumentacijo.
47. člen
(pravica do ugovora na šoli)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor zaradi kršitve predpisanega postopka pri opravljanju izpita oziroma ugovor na oceno, če je prišlo do pisne oziroma računske napake pri pisnem delu izpita. Obrazložen ugovor v pisni obliki mora
predložiti ravnatelju v treh dneh po seznanitvi z oceno. Kandidat, ki je zahteval vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko
vloži ugovor v treh dneh po opravljenem vpogledu.
(2) Ravnatelj mora v treh dneh s sklepom ugotoviti
utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen,
imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje dijaka. Odločitev
ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.
48. člen
(pravica do ugovora pri zbornici)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor zaradi kršitve predpisanega postopka pri opravljanju praktičnega dela zaključnega
izpita oziroma ugovor na oceno, če je prišlo do pisne oziroma računske napake pri ocenjevanju. Obrazložen ugovor v
pisni obliki mora predložiti komisiji za ugovore v treh dneh
po končanem izpitu. Kandidat, ki je zahteval vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko vloži ugovor v treh dneh po opravljenem vpogledu.
(2) Predsednik komisije za ugovore v treh dneh po
prejemu ugovora imenuje tretjega člana komisije iz seznama
članov izpitnih odborov, ki ni sodeloval pri ocenjevanju kandidata, ki ugovarja. Komisija odloči o ugovoru in o tem
najkasneje v sedmih dneh obvesti kandidata in izpitni odbor
ter državno izpitno komisijo. Odločitev komisije za ugovore
je dokončna.
IX. SPRIČEVALO IN POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH
49. člen
(izdaja spričevala)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil oba dela zaključnega izpita, izdata šola in pristojna zbornica spričevalo o zaključnem izpitu.
(2) Kandidatu, ki je pri vseh izpitnih enotah dosegel
odlično oceno (5), se izda spričevalo o zaključnem izpitu s
pohvalo.
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(3) Kandidatu, ki ni opravil zaključnega izpita, izda šola
oziroma zbornica obvestilo o uspehu z oceno izpitne enote
oziroma dela, ki ga je uspešno opravil.
(4) Spričevalo in obvestilo iz prejšnjih odstavkov tega
člena se izdajata v skladu z določbami pravilnika, ki ureja
šolsko dokumentacijo.
50. člen
(poročilo o zaključnih izpitih)
(1) Predsednik izpitnega odbora pošlje poročilo o zaključnem izpitu najkasneje v petnajstih dneh po končanem
izpitnem roku Državnemu izpitnemu centru. Poročilo vsebuje podatke in analize v skladu z metodologijo, ki jo določi
Državni izpitni center.
(2) Državni izpitni center v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje vsako leto najkasneje do konca koledarskega leta izdela poročilo o zaključnih izpitih za preteklo šolsko leto in ga posreduje ministru, pristojnemu za šolstvo, ministru, pristojnemu za drobno gospodarstvo, ministru za delo, Strokovnemu svetu
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje,
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, pristojnim zbornicam ter državni izpitni komisiji.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(uveljavitev pravilnika)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za vajence in
dijake nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter za
dijake, ki bodo zaključili izobraževanje po programih, ki so
bili sprejeti pred 15. marcem 1996 (dveletni programi poklicnega izobraževanja in triletni programi poklicnega izobraževanja), prenehajo uporabljati določbe o zaključnem izpitu
pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 29/85, 10/88,
6/90 in Uradni list RS, št. 81/94 in 20/95).
(2) Dijaki, ki se izobražujejo po programih, ki so bili
sprejeti pred 15. marcem 1996 in bodo zaključili izobraževanje z odličnim uspehom v zaključnem letniku, so v celoti
oproščeni opravljanja zaključnega izpita.
(3) Državna izpitna komisija določi seznam iz četrte
alinee prvega odstavka 21. člena za šolsko leto 1999/2000
najkasneje do 20. januarja 2000 ter najkasneje do 31.
januarja 2000 določi število izpitnih odborov za posamezen
naziv poklicne izobrazbe in imenuje predsednike in namestnike le-teh.
52. člen
(pedagoško-andragoška znanja)
(1) Člani izpitnih odborov za izvedbo praktičnega dela
zaključnega izpita v dualni organizaciji izpolnjujejo pogoje
po tem pravilniku glede pedagoško andragoške izobrazbe,
če so si jo pridobili z mojstrskim izpitom, ali po javno veljavnem izobraževalnem programu izpopolnjevanja za učitelje ali
inštruktorje praktičnega pouka, ali so si pridobili certifikat
Obrtne zbornice Slovenije kot udeleženci izobraževanja za
multiplikatorje v okviru projekta uvajanja mojstrskih izpitov v
Republiki Sloveniji, ali so opravili najmanj 32-urni program
pedagoško-andragoškega izobraževanja za izvajanje praktičnega izobraževanja v izobraževalnih programih v dualnem
sistemu oziroma v programih, prilagojenih za obrt in drobno
gospodarstvo.
(2) V petih letih od uveljavitve tega pravilnika so lahko člani
izpitnih odborov iz 22. člena tudi osebe, ki so končale ustrezno
poklicno šolo in imajo pet let ustreznih delovnih izkušenj.
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53. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-58/98
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.

OBČINE

DOBRNA
4885.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
kmetijski prostor Občine Dobrna

Občinski svet občine Dobrna je na podlagi 39. in 40.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
29/95 in 44/97) in na podlagi 6. člena statuta Občine
Dobrna na seji dne 2. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski
prostor Občine Dobrna
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za kmetijski prostor Občine Dobrna (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je pod številko 183/99-01 izdelala Vizura
d.o.o. Celje. PUP je v skladu z odlokom 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 (Uradni list
RS, št. 99/99).
2. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja s planskimi
akti opredeljeno območje izven ureditvenih območij, ki so
pokriti z že veljavnimi in predvidenimi prostorsko izvedbenimi akti. PUP pokriva pretežno kmetijski prostor in zajema del
območja Občine Dobrna.

II. FUNKCIJE OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR
3. člen
V planskih aktih občine opredeljeno območje, ki ga
pokriva območje PUP, vključuje:
– kmetijska zemljišča (trajno namenjena kmetijski proizvodnji in druga kmetijska zemljišča),
– območja gozdov (lesnoproizvodne, varovalne in gozdove s posebnim pomenom),
– območja vodnogospodarskih ureditev in varovana območja vodnih virov,
– območja naravne in kulturne dediščine,
– ter območja za poselitev.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji upoštevajo razvrstitev kmetijskih zemljišč (prvo območje trajnovarovanih kmetijskih zemljišč in druga kmetijska zemljišča) skladno s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrna.
Kmetijska zemljišča se bodo urejala na podlagi agrokarte občine, ki bo opredelila vrste in namembnosti kmetijskih dejavnosti na posameznih območjih.
Kot izjemni posegi na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni
posegi, ki jih dopušča 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96), ki se glasi:
»Najboljša kmetijska zemljišča, se lahko izjemoma, če
ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo, oziroma gozdov, v planskih aktih Republike Slovenije namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za:
– izkoriščanje rudnin, pomembnih za Republiko Slovenijo;
– gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, ki so določeni v dolgoročnem planskem aktu Republike Slovenije ali
občine in jih zaradi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni
mogoče postaviti na manj vrednih kmetijskih ali gozdnih
zemljiščih;
– gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
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varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;
– dodatno opremljanje z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih ima naselje, če za to
ni na razpolago ustreznih stavbnih zemljišč ali manj vrednih
kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– nujne funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij kompleksne graditve.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se v planskem
aktu lokalne skupnosti izjemoma lahko določi, da se najboljša kmetijska zemljišča namenijo za nekmetijsko rabo, če ni
mogoče uporabiti drugih kmetijskih zemljišč ali gozdov in če
gre za:
– gradnjo objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, silosi, hmeljske sušilnice, vinske kleti, strojne lope, rastlinjaki ipd.), če izpolnjujejo predpisane
pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju, površine in
namena objekta ter obsega kmetijske proizvodnje, s katero
je objekt povezan, in stanovanjskih objektov, če izpolnjujejo
predpisane pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju,
površine in namena objekta;
– gradnjo objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah;
– širitev pokopališč.«
5. člen
V območjih gozdov so dovoljeni le posegi za namen
trasnih koridorjev infrastrukture, kjer niso mogoče drugačne
izpeljave tras ter posegi, ki so nujni za izkoriščanje gozdov in
so v soglasju s pristojno službo za gozdove in za potrebe
širitve objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji.
6. člen
V širših in ožjih vodovarstvenih območjih so mogoči le
posegi, ki ne poslabšujejo kvaliteto in količino vodnih virov.
Na poplavnih območjih so mogoči le posegi, ki so v
skladu s pogoji pristojne vodnogospodarske službe ter izvedba ustreznih protipoplavnih ukrepov.
7. člen
Naravna dediščina
Zaradi ohranitve celovitosti naravne dediščine za prostor, ki ga opredeljuje ta odlok, so izdelane Naravovarstvene
smernice za PUP za kmetijski prostor na območju Občine
Dobrna, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Celju (št. 02-3030/12-99, z dne 30. 11. 1999.)
Te smernice je potrebno upoštevati pri vseh posegih,
ki zadevajo naslednja območja in naravne vrednote:
1. Krajinski park Huda luknja – Paški Kozjak (geomorfološka površinska, hidrološka, botanična in zoološka naravna vrednota);
2. Drenovški graben (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
3. Hudičev graben (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
4. Potok Kačnik (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
5. Šumečnikov potok (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
6. Šumečnikov slap nad Dobrno (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
7. Mrčičev potok (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
8. Zvonica (geomorfološka podzemeljska naravna vrednota);
9. Skalni možje v Hudičevem grabnu (geomorfološka
površinska, naravna vrednota);
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10. Slap na Kačniku (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
11. Potok Potok (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
12. Temnjaški vrelec (hidrološka naravna vrednota);
13. Skalni možje v Strmcu (geomorfološka površinska
naravna vrednota);
14. Koška ura (geomorfološka površinska naravna vrednota);
15. Žebljarjeva peč (geomorfološka površinska naravna vrednota);
16. Skalni mož nad Kačnikom (geomorfološka površinska naravna vrednota);
17. Soteska Hudičev graben (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
18. Potok Čreškovica (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
19. Mrčičev slap (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
20. Skalni stolp z votlino (geomorfološka površinska,
geomorfološka podzemeljska naravna vrednota);
21. Lipi pri Ernajcu (drevesna naravna vrednota);
22. Beli topol v zdraviliškem parku Dobrna (drevesna
naravna vrednota);
23. Skalne pečine Štenge (geomorfološka površinska
naravna vrednota).
8. člen
Kulturna dediščina
Osnovno izhodišče za obravnavo kulturne dediščine
(oznaka K0) v območju navedenega PUP je zahteva po
varovanju. Poleg objekta kulturne dediščine se varuje tudi
ožje območje – to je območje omejene rabe ter širše območje – to je vplivno območje. Znotraj teh območij je mogoča sanacija in rekonstrukcija objekta kulturne dediščine,
kolikor pa ta območja zajemajo tudi obstoječe zaselke ali
stavbišča, veljajo zanje pogoji 9. člena v soglasju z zahtevami in pogoji spomeniško varstvene službe.
V območjih arheološke dediščine je za vsak poseg v
prostor potrebno predhodno soglasje spomeniško varstvene službe (oznaka K2).
Pri objektih stavbne dediščine (profana, sakralna, sakralno profana in etnološka) ter objektih memorialne dediščine se varuje objekt (objekti z oznakami K3, K4, K5) s
funkcionalnim zemljiščem ter širši vizualni prostor, ki zagotavlja integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru. Pri
posameznih objektih profane dediščine (dvorci, vile) se varujejo tudi parkovni in vrtni kompleksi.
V teh območjih so mogoče sanacije in rekonstrukcije
stavbne in memorialne dediščine pod pogoji spomeniško
varstvene službe. Kolikor so v območju objektov stavbne
dediščine tudi drugi objekti, veljajo zanje pogoji 9. člena v
soglasju z zahtevami spomeniškovarstvene službe.
Prenova in razvoj naselij v območjih naselbinske dediščine (oznaka K1.03) morata upoštevati obstoječo grajeno
strukturo in kontinuiteto načina pozidave. V okviru grajene
strukture so možne adaptacije in prenove posameznih objektov dediščine kot tudi drugih objektov. Novogradnje so
izjemoma mogoče kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe strukture naselja, vendar tako, da se samo naselje ne
širi v prostor, pač pa ostaja v mejah obstoječih funkcionalnih
zemljišč objektov in zaselkov.
Kulturna krajina je širše območje varovanja naravne in
kulturne dediščine s prevladujočimi elementi kulturne dediščine. V Občini Dobrna je to širše območje, ki se razteza od
meje z Občino Vojnik ter dalje po dolini Dobrnice do vznožja
Paškega Kozjaka. V teh območjih se varuje historična pose-
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litvena struktura, krajevno značilni arhitektonski tip gradnje,
čemur morajo biti podrejene vse novogradnje, adaptacije ter
nadomestni objekti, ki jih dopušča 9. člen tega odloka. Vse
posege je potrebno načrtovati ob upoštevanju tradicionalnih
gabaritov in stavbnih sestavin.
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno obvezno
upoštevati strokovne podlage, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje (julij 1999 št. NC
469-99).
9. člen
Stanovanjske, poslovne ter kmetijske in druge dejavnosti
Ob upoštevanju vseh že navedenih pogojev tega odloka so na celotnem obravnavanem območju PUP v obstoječih zaselkih in posameznih stavbiščih z opredeljenimi mejami dovoljene nadomestne gradnje, adaptacije, dozidave in
rekonstrukcije obstoječih objektov ter novogradnje stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektov v okviru opredeljenih meja PUP-a in gradnje pomožnih objektov v skladu z
veljavnim odlokom občine.
Enako velja tudi za razpršene domačije ali posamezne
stanovanjske in poslovne objekte brez definirane oznake v
okviru meja njihovih funkcionalnih zemljišč oziroma kategoriziranih dvorišč objektov.
Kot poslovne in kmetijske dejavnosti so mogoče tiste,
ki so ekološko in po svojih gabaritih sprejemljive glede na
osnovne značilnosti posameznih zaselkov in naravne ter
krajinske danosti prostora.
Nadomestne gradnje objektov so mogoče le v primeru,
da so obstoječi objekti zgrajeni z ustreznim dovoljenjem,
dotrajani in nefunkcionalni. Namembnost objekta mora ostati nespremenjena. Lokacija nadomestnega objekta mora
biti na mestu starega objekta ali na funkcionalnem zemljišču
le-tega. Izjemoma se lahko gradi nadomestni objekt izven
funkcionalnega zemljišča starega, le v primeru geološko
neugodnega terena oziroma zaradi pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ali pogojev komunalne
infrastrukture.
Izjeme so le posamezni samostojno stoječi kozolci ter
leseni ali zidani gospodarski objekti, kjer so mogoči le nadomestni objekti enake namembnosti, oziroma adaptacije ter
tekoča vzdrževalna dela le-teh.
Novogradnje stanovanjskih in kmetijskih objektov na
zemljiščih izven meja poselitvenih območij na kmetijskih
zemljiščih so mogoče za potrebe novonastalega kmečkega
gospodarstva ob pogoju 5 ha intenzivno obdelanih zemljišč
ali na manjših površinah, kjer je intenzivna obdelava in je
kmetijstvo osnovna dejavnost ter predhodno izdelanim usmeritvenim programom kmetijske proizvodnje ter soglasjem
pristojnega organa za kmetijstvo.
Na zemljiščih izven meja poselitvenih območij so mogoči tudi objekti za potrebe kmetijske dejavnosti že obstoječih kmetij, kolikor ima domačija status kmetije, oziroma ji je
kmetijstvo primarna dejavnost.
Gabariti in lege posameznih objektov niso definirani,
prilagoditi pa se morajo tipologiji zaselkov in sosednjih objektov ter značilnostim krajine.
Velikosti novih funkcionalnih zemljišč je potrebno določiti smiselno glede na velikost in namembnost objektov z
upoštevanjem in varovanjem okoliških kmetijskih zemljišč.
Velikost funkcionalnega zemljišča individualne stanovanjske hiše pa naj načelno ne bo manjša od 500 m2.
Zidanice
V območjih, ki so opredeljena za gradnjo zidanic, so
mogoče novogradnje ter adaptacije in tekoča vzdrževalna
dela le-teh. Spremembe namembnosti zidanic niso mogoče.
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Druge objekte, ki imajo svoj status v conah zidanic že
od prej, je mogoče dozidati, adaptirati ali zgraditi nadomestne objekte enakih namembnosti ter nove objekte za potrebe
kmečkih gospodarstev.
Tlorisni gabariti zidanic v za to opredeljenih območjih
ne smejo presegati 35 m2, višinski gabarit pa je lahko maksimalno: klet, pritličje in mansarda. Dovoljena je delno vkopana klet, pritličje in mansarda z minimalnimi kolenčnimi
zidovi.
Velikost funkcionalnega zemljišča zidanice mora biti
ca. 250 m2.
Gospodarsko bivalni objekti
Izven meja poselitvenih območij in v conah zidanic so
mogoče gradnje gospodarsko bivalnih objektov ob pogoju,
da je investitor lastnik vsaj 3000 m2 zemljišča, nadmorska
višina zemljišča 300 m, naklon pretežnega dela zemljišča
nad 25% in da gre za območja, ki so slabo obdelana.
Tlorisni gabariti gospodarsko bivalnega objekta ne smejo presegati 50 m2, višinski gabarit pa je lahko maksimalno:
klet, pritličje in mansarda z minimalnimi kolenčnimi zidovi,
streha pa mora biti simetrična dvokapnica z naklonom od
35° do 45°. Klet mora biti delno vkopana, sleme strehe pa
mora biti prilagojeno terenskim in krajinskim pogojem. Velikost funkcionalnega zemljišča gospodarsko bivalnega objekta mora biti ca. 300 m2. Oblikovanje objekta pa je potrebno prilagoditi tipologiji zaselkov in sosednjih objektov ter
značilnostim krajine.
10. člen
Ribniki, ribogojnice, male hidroelektrarne, objekti za
šport in rekreacijo
Gradnja ribnikov in ribogojnic je mogoča ob pogoju
predhodno strokovno izdelanih elaboratov in ob pridobitvi
pogojev ustreznih vodnogospodarskih služb, pristojne službe za kmetijstvo, pogojev varstva narave in na podlagi pridobljenih koncesij.
Gradnja malih hidroelektrarn je mogoča ob pogoju
predhodno izdelanih elaboratov in ob pridobitvi pogojev ustreznih vodnogospodarskih, elektroenergetskih služb, pogojev varstva narave in na podlagi pridobljenih koncesij.
Objekti za šport in rekreacijo ter ureditve igrišč so
mogoče znotraj meja poselitvenih območij ob pogoju, da so
dejavnosti za svojo okolico sprejemljive in ne poslabšujejo
življenjskih pogojev sosedov. Izven meja poselitvenih območij so mogoče le tiste dejavnosti, ki ne spreminjajo osnovne
rabe zemljišč in bistveno ne spreminjajo konfiguracije terena
oziroma se vklapljajo v krajino in ob predhodnih pogojih
pristojne službe za kmetijstvo.
11. člen
Komunalna, energetska in prometna infrastruktura
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma
novozgrajeno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo, ki mora biti izvedena v skladu s predpisi za posamezna področja.
Ceste
Vsak novozgrajeni objekt mora imeti zagotovljen dostop na kategorizirano javno cesto. Odmiki objektov od cest
in poti morajo biti določeni v skladu z veljavnimi predpisi in v
predhodnem soglasju pristojnega organa občine. Pri poslovnih objektih je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirišč.
Pri gradnji in rekonstrukciji novih javnih poti in cest ter
kolesarskih poti je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo
iz področja cestno prometnih predpisov.
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Vodooskrba
V naseljih, v katerih obstaja javni vodovod, morajo biti
vsi objekti namenjeni za bivanje in poslovni objekti priključeni nanj v skladu s soglasjem upravljavca. V primeru, da
vodovodno omrežje ni zgrajeno, si morajo investitorji zgraditi
v skladu s sanitarno tehničnimi pogoji lastno zajetje vode. Za
potrebo naselij je na podlagi idejnih projektov mogoča gradnja vodooskrbnih sistemov.
Odvajanje odpadnih vod
Za območje PUP je predvidena izgradnja kanalizacijskih zbiralnikov odpadnih vod in gradnja čistilne naprave
oziroma gradnja črpališča v naselju Vrba in rekonstrukcija
obstoječe čistilne naprave Dobrna. Do izgradnje čistilne
naprave Vrba oziroma črpališča morajo imeti vsi objekti zgrajene v skladu s predpisi in zahtevami soglasjedajalcev vodonepropustne greznice na čiščenje oziroma lastne manjše
čistilne naprave v skladu z veljavno zakonodajo, kar velja
tudi za ves odprti prostor, ki ni pokrit s čistilnimi napravami.
Za potrebe odvoda komunalnih odpadnih vod je na podlagi
idejnih projektov mogoča gradnja kanalizacijskih sistemov
za odvod komunalnih odpadnih vod.
Oskrba z elektriko in telefonom
Novozgrajeni stanovanjski, poslovni in drugi objekti morajo imeti možnost priključka na elektro in telefonsko omrežje, upravljavca obeh komunalnih vodov pa morata zagotoviti
možnosti izgradnje osnovnih vodov in zagotoviti investitorjem možnost priključkov nanje in hkrati zagotoviti tudi sisteme oziroma objekte za telekomunikacijske zveze.
Oskrba s plinom in ogrevanje
Občina še nima projektov za oskrbo s plinovodnim
omrežjem, kar bo potrebno še urediti in zagotoviti prebivalcem občine oskrbo s plinom.
Do takrat je potrebno za ogrevanje poiskati takšne
energetske vire, ki bodo omogočili za okolje najprimernejši
način ogrevanja.
Soglasja in pogoji
Pri izdelavi prostorskega plana občine, katerega sestavni del je tudi PUP, so sodelovali s svojimi strokovnimi
podlagami in pogoji vsi nosilci planiranja v prostoru. PUP je
prevzel iz posameznih strokovnih podlag vse vrise obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Za priključke k novim
objektom pa si morajo investitorji pridobiti vsa potrebna soglasja upravljavcev komunalnih vodov.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 1247/99-2
Dobrna, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

Uradni list Republike Slovenije

JESENICE
4886.

Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica

Na podlagi 29. in 49.a, 49.b, 49.c, 49.č in 49.d člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), ter 26.
člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96, 37/96, 2/99, 23/99) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99), sta Občinski svet občine Jesenice na redni 10. seji dne 30. 9. 1999, ter Občinski
svet občine Žirovnica na redni 11. seji dne 2. 11. 1999, na
predlog župana Občine Jesenice, ter župana Občine Žirovnica sprejela

ODLOK
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
Občine Jesenice in Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi skupne občinske
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, določa njihova notranja organizacija in delovno področje, ter urejajo
druga vprašanja v zvezi z delovanjem organov skupne občinske uprave.
Organi skupne občinske uprave opravljajo upravne,
strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občin,
na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
2. člen
Pri opravljanju nalog organi skupne občinske uprave
sodelujejo predvsem z občinsko upravo Občine Jesenice
ter Občine Žirovnica, v okviru pooblastil pa tudi z občinskimi
upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi
organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami, glede
izmenjave mnenj in izkušenj, podatkov in obvestil, ter preko
skupnih delovnih teles.
3. člen
Pri izvrševanju nalog nastopajo organi skupne občinske uprave kot organi tiste občine, v katere krajevno pristojnost sodi zadeva.
Organi skupne občinske uprave se morajo pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja
občinske uprave oziroma tajnika občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organov skupne občinske uprave pa po
skupnih usmeritvah županov obeh občin.
4. člen
Javnost dela organov skupne občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z
udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah
sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se
seznani z delom organa skupne občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župana Občine
Jesenice in Občine Žirovnica, po njunem izrecnem pooblastilu pa tudi predstojnik organa skupne občinske uprave.
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II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE ORGANOV
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organi skupne občinske uprave so organizirani tako,
da zagotavljajo:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
organa skupne občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občina Jesenice in Občina Žirovnica s tem odlokom
ustanavljata naslednje organe skupne občinske uprave:
1. Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo
2. Geo – informacijski center (GIC).
7. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo
opravlja upravne, tehnične in druge naloge opredeljene z
zakoni in občinskimi predpisi.
8. člen
Geo-informacijski center:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski
ravni pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz
državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (Centralna evidenca prostorskih
podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij, ter zaščito
podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge
notranjih organizacijskih enot Občine Jesenice in Občinsko
upravo občine Žirovnica, ki se povezujejo z geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov
geoinformacijskega centra Občine Jesenice in Občine Žirovnica,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
9. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo je
organizirana v okviru delovanja Komunalne direkcije Občine
Jesenice, Geo – informacijski center (GIC) pa v okviru Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST
DELAVCEV
10. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Službe
za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – je predstojnik
Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Geo –
informacijskega centra – je predstojnik Oddelka za okolje in
prostor Občine Jesenice.
Predstojnika organa skupne občinske uprave imenujeta in razrešujeta župan Občine Jesenice in župan Občine
Žirovnica skupno.
Predstojnik odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
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Predstojnik organa skupne občinske uprave sodeluje z
občinsko upravo Občine Jesenice in Občine Žirovnica pri
reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodeluje z državnimi organi.
Pri izvajanju nalog delavcev v organu skupne občinske
uprave, se je predstojnik dolžan posvetovati in upoštevati
mnenja in priporočila obeh županov.
11. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave je za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine, odgovoren županu in tajniku oziroma direktorju občinske uprave te občine. Za delo organa skupne občinske
uprave v celoti je predstojnik odgovoren županoma Občine
Jesenice in Občine Žirovnica.
Predstojnik organa skupne občinske uprave mora imeti
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
12. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in
prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu, v
soglasju z županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
13. člen
Delavci skupnih organov občinske uprave opravljajo
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ter v skladu s
pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih
nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih
predstojnika. Za svoje delo so odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in
civilnega prava.
IV. FINANCIRANJE
14. člen
Sredstva za redno delo organov skupne občinske uprave zagotavljata občini Jesenice in Žirovnica v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin.
1. Zaposleni:
Stroške dela zaposlenih delavcev v organih skupne
občinske uprave, ki opravljajo strokovna dela za obe občini
financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroške dela predstojnikov organov skupne občinske
uprave financirata na naslednji način:
Naloge vodje Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice kot predstojnika organa skupne občinske uprave –
Geo – informacijskega centra, predstavljajo 20% dela vodje
Oddelka za okolje in prostor. Tako opredeljene stroške dela
financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila prebivalcev obeh občin.
Naloge vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice
kot predstojnika organa skupne občinske uprave – Službe
za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – predstavljajo
10% dela vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Tako opredeljene stroške dela financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
2. Materialni stroški
Vsaka občina pokriva materialne stroške, ki nastanejo
na njenem območju.
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Posebni materialni stroški delavcev (delovna oprema,
delovna zaščitna sredstva delavcev, prevozna sredstva ipd.),
se financirajo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Splošne materialne stroške organov skupne občinske
uprave v celoti financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin. Stroški se priznajo v višini, ki je z letnim planom določena za materialne stroške režijskih in strokovnih delavcev, v
javnih zavodih, ki jih financirata Občina Jesenice in Občina
Žirovnica.
3. Računalniška oprema
Stroške računalniške in programske opreme za delovanje Geo – informacijskega centra, financirata občini v
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila
prebivalcev obeh občin.
Materialni stroški izdelave kartografskih izdelkov bremenijo tisto občino, katere območje ali del območja se s
kartami opredeljuje ali določa.
4. Stroški dopolnilnega programa
Stroške dopolnilnega programa (akcije, projekti), pokriva vsaka občina v skladu s svojim programom. O skupnih
projektih se občini dogovorita ob pripravi letnega programa,
v katerem določita tudi višino in način financiranja posamezne akcije glede na njeno vsebino.
5. Finančna razmerja do tretjih oseb
Vloge strank v upravnih postopkih, ki jih vodijo organi
skupne občinske uprave, se kolkujejo v skladu z zakonom.
Stroški postopka Geo – informacijskega centra, ki niso
stroški upravnega postopka, se zaračunavajo v skladu z
veljavnim pravilnikom. Pravilnik sprejmeta župana Občine
Jesenice in Občina Žirovnica skupno.
Prihodek se med občini deli v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh
občin.
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KIDRIČEVO
4887.

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 102. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo
na seji dne 30. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kidričevo za leto 1999
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999 (Uradni list RS, št. 37/99) in glasi:
Občinski proračun za leto 1999 se določi v naslednjih
zneskih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
1. Skupaj prihodki
499,968.016
2. Skupaj odhodki
630,721.133
3. Proračunski primanjkljaj
– 130,753.117
B) Račun finančnih terjatev in naložb
4. Dana posojila
6,000.000
5. Prejeta minus dana posojila
– 6,000.000
6. Zmanjšanje sredstev na računih – 136,753.117
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-99-3-25-1
Kidričevo, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Predstojniki organov skupne občinske uprave v roku
enega meseca po sprejetju odloka o ustanovitvi organov
skupne občinske uprave izdajo pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organih skupne občinske uprave, ki je podlaga
za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
16. člen
Spremembe in dopolnitve, ter postopek prenehanja
veljavnosti tega odloka, se izvedejo po enakem postopku
kot njegov sprejem.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/99
Jesenice, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kidričevo za leto 1999

4888.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Kidričevo

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 21. in 52. člena statuta Občine
Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Kidričevo na 9. seji dne 30. 11. 1999 na predlog župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Kidričevo
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 Kidričevo.
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2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinskih pravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Kidričevo ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Kidričevo, s sedežem v Kidričevem, Ul. Borisa Kraigherja 25 (v
nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, uprave, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega komunalnega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, poslovnimi prostori in stanovanjskim fondom.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
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7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih in posvetovalnih teles, nadzorni odbor ter
druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo, s premičnim in nepremičnim premoženjem;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine;
– ki se nanašajo na področje civilne zaščite in reševanja;
– nudi strokovno pomoč krajevnim odborom pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate itd;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlaga za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
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– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva in kmetijstva občinska uprava sodeluje pri pripravi naslednjih nalog:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in kmetijstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gibanja v občini na področju
gospodarstva in kmetijstva;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava sodeluje pri pripravi naslednjih nalog:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi porabniki proračunskih sredstev iz
tega naslova;
– skrbi za finančno realizacijo opredeljenih občinskih
programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši
nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava sodeluje pri pripravi naslednjih nalog:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava sodeluje
pri pripravi naslednjih nalog:
– pripravlja programe varstva okolja;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
elementarnih nesreč;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava sodeluje pri pripravi naslednjih nalog:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– skrbi za izvajanje programov razvoja gospodarskih
javnih služb in opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge naloge na tem področju.
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16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,
– urejanje zelenih površin,
– vzdrževanje in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST
DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
naloge občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in izpolnjevati z zakonskimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta tajnika občine.
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22. člen
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi
mora župan zagotoviti podlago za opravljanje nalog vodenja
upravnih postopkov in odločanje v upravnih stvareh na prvi
stopnji ter zaposlitev delavcev, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih
za odločanje v upravnih stvareh predpisuje zakon in drugi
predpisi.
Župan lahko izda pooblastilo delavcu za opravljanje
upravnih nalog na prvi stopnji, v skladu z zakonom.
23. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
24. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
25. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
O disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v
občinski upravi odloča na I. stopnji župan, na II. stopnji pa
disciplinska komisija na podlagi zakona in pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti.
Disciplinsko komisijo imenuje župan s posebnim sklepom o imenovanju.
26. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
enkrat na mesec.
27. 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 oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
28. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Župan Občine Kidričevo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Kidričevo, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/95,
36/95 in 21/96).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-9-73
Kidričevo, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOBILJE
4889.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo v naselju Kobilje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS,
št. 18/89, 37/85, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje na 6. redni seji z dne 30. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo v naselju Kobilje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v
naselju (Uradni list RS, št. 41/96).
2. člen
Dopolni se 3. člen odloka z navedbo dodatnih parcel
za kanalizacijsko omrežje: 5249, 5250, 5251, 5252,
5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260/1,
5261, 5262, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269,
5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5384/3.
3. člen
Črta se zadnji odstavek 3. člena ter se nadomesti z
novim besedilom, ki glasi:
»Čistilna naprava bo zgrajena na parc. št. 5388/2,
utrjena dostopna pot pa na parc. št. 5388/2 in 5388/3 v
k.o. Kobilje. Celotna površina za čistilno napravo znaša za
300 m2 in je zavarovana z ograjo maksimalne višine 2 m.
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4. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju (Uradni list
RS, št. 94/99).

2. člen
Ugotavlja se, da so bile v lasti prejšnje Občine Kuzma
na dan 31. 12. 1998 nepremičnine, premično premoženje,
ustanoviteljske pravice, denarna sredstva, terjatve in obveznosti.

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

3. člen
Delitev premoženja in ustanoviteljskih pravic se opravi
sporazumno.

Kobilje, dne 8. decembra 1999.
Št. 032-01-960/99
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

KUZMA
4890.

Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih
razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter
delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na
dan 31. 12. 1998

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r.,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 4/99,
12/99 in 59/99), 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 21/99), 16. člena statuta Občine Grad (Uradni
list RS, št. 56/99) in sklepov Občinskega sveta občine
Kuzma z dne 17. septembra 1999 in Občinskega sveta
občine Grad z dne 15. oktobra 1999, skleneta župan Občine Kuzma in župan Občine Grad

SPORAZUM
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi
premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan
31. 12. 1998
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju
bivše Občine Kuzma ustanovljeni dve novi občini kot samoupravni lokalni skupnosti in sicer Občina Kuzma in Občina
Grad.
Premoženje bivše Občine Kuzma se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja
na podlagi določb tega sporazuma.
Sporazumna delitev premoženja Občine Kuzma je zasnovana na podlagi sprejete premoženjske bilance Občine
Kuzma na dan 31. 12. 1998, ki jo je sprejel Občinski svet
občine Kuzma na seji dne 29. 4. 1999 in Občinski svet
občine Grad na seji dne 28. 6. 1999, na podlagi zapisnika
komisije za sporazumno razdelitev premoženja bivše Občine
Kuzma, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kuzma na seji
dne 18. 6. 1999 in Občinski svet občine Grad na seji dne
28. 6. 1999, na podlagi posameznih prilog k premoženjsko
delitveni bilanci ter na podlagi meril in delitvenih ključev
določenih s tem sporazumom.

4. člen
Nepremičnine
Nepremično premoženje se deli po kriteriju lege nepremičnine (lex rei sitae – lastnik je občina, na območju
katere nepremičnina leži) in med katere spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture, kolektivne in individualne komunalne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– kulturni spomeniki,
– upravne zgradbe,
– stanovanja.
5. člen
Premičnine
Premičnine (osnovna sredstva, osnovna sredstva ZBC
Vidonci, drobni inventar, drobni inventar ZBC Vidonci) se
razdelijo po teritorialnem načelu oziroma po legi uporabe,
kar pomeni, da premoženje pridobi občina, na območju
katere se premoženje nahaja.
Vrednost službenega vozila Renault 19 1,8 RT, MS
69-66C se razdeli na podlagi kriterija števila prebivalstva in
sicer 58% Občina Grad, 42% Občina Kuzma. Občina Kuzma izplača v ta namen Občini Grad za prevzem lastništva
nad službenim avtomobilom finančna sredstva v višini
638.000 SIT, ki postane po sklenitvi delitvene bilance lastnina Občine Kuzma.
Prav tako izplača Občina Kuzma Občini Grad finančna
sredstva v višini 700.000 SIT za namensko nabavo osnovnih sredstev za uradovalne prostore Občine Grad.
Mobilni telefon BENEFON SIGMA TDP-51 pripada po
sklenitvi delitvene bilance Občini Grad, ki za prevzem lastništva izplača Občini Kuzma finančna sredstva v višini
57.500 SIT.
Občine pridobijo tudi obstoječo projektno dokumentacijo, katera izvira iz njenega območja.
6. člen
Ustanoviteljske pravice
Ustanoviteljske pravice in premoženje Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Grad prevzame Občina Grad,
ustanoviteljske pravice in premoženje Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma in enote vrtca
pri osnovni šoli Kuzma pa prevzame Občina Kuzma.
7. člen
Denarna sredstva in terjatve
Denarna sredstva na žiro računu prejšnje Občine Kuzma, denarna sredstva, vezana kot depozit pri banki, drugi
vrednostni papirji, terjatve iz naslova odplačevanja kreditov
za odkupljena stanovanja in terjatve iz naslova za odplačilo
stanovanjskih kreditov ter dvomljive in sporne terjatve na
dan 31. 12. 1998 se delijo po kriteriju števila prebivalstva,
tako, da Občina Grad prevzame oziroma pridobi 58%, Občina Kuzma pa 42%.
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8. člen
Obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev oziroma izvajalcev posameznih investicij in obveznosti do bank za odplačilo kreditov
se razdelijo po teritorialnem načelu, kar pomeni, da obveznost prevzame občina v kateri je neporavnana obveznost,
oziroma občina na območju katere ima obveznost izvor nastanka.
9. člen
Na podlagi tega sporazuma sta pravni naslednici prejšnje Občine Kuzma, Občina Kuzma in Občina Grad upravičeni predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja za vpis lastninske
pravice na nepremičninah, ki jih prevzamejo v last in posest.
Občina Grad izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske
pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Kuzma na podlagi tega sporazuma.
Občina Kuzma izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske
pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Grad
na podlagi tega sporazuma.
10. člen
Delitev premoženja prejšnje Občine Kuzma je pripravljena na datum 31. 12. 1998.
11. člen
V roku 30 dni po podpisu tega sporazuma udeleženca
tega sporazuma sprovedeta vse dogovorjene obveznosti.
Občina Grad poravna Občini Kuzma 50% stroškov plače in
drugih osebnih prejemkov delavke za opravljanje knjigovodsko-računovodskih opravil za Občino Grad, stroške v zvezi s
pripravo premoženjsko delitvene bilance prejšnje Občine
Kuzma ter ostale stroške, ki izvirajo iz skupnega poslovanja
obeh občin (nabava in vzdrževanje računalniških programov, itd.). Natančna določitev višine sredstev se bo izvedla
po dokončanju vseh aktivnosti premoženjsko delitvene bilance. Poravnava vseh obveznosti ene občine do druge se
izvrši istočasno na isti datum.
Sredstva iz ločenega računa se s soglasjem županov
obeh občin prenesejo na žiro račun novih občin, po realizaciji prihodkov in odhodkov posamezne občine za obdobje
skupnega poslovanja. Ob razdelitvi prejšnje Občine Kuzma
so bili sporazumno razporejeni tudi delavci občinske uprave
bivše Občine Kuzma.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Podpisnici sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci
sta sporazumni, da se v primeru naknadne ugotovitve premoženja, obveznosti ali terjatev, katera niso bila knjigovodsko zajeta v premoženjski bilanci, za razdelitev uporabijo
kriteriji zajeti v tem sporazumu.
Delitev premoženja javnih zavodov in javnih podjetij v
deležu, ki je pripadal bivši Občini Murska Sobota oziroma
vsem štirim bivšim pomurskim občinam Gornja Radgona,
Lendava, Ljutomer in Murska Sobota na dan 31. 12. 1994,
še ni izvedena. Ob razdelitvi premoženja in ustanoviteljskih
pravic (katero bo pripadalo nekdanji Občini Kuzma), bo
Občini Grad pripadlo 58%, Občini Kuzma pa 42% premoženja oziroma v takem odnosu tudi prevzem ustanoviteljskih
pravic. Prav tako se bodo ustanoviteljske pravice v Zdravstveni postaji Grad razdelile na podlagi kriterija 58% Občina
Grad in 42% Občina Kuzma.

Št.
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13. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga sprejmeta občinska
sveta Občine Grad in Občine Kuzma in ga podpišeta oba
župana.
Sporazum je napisan v osmih izvodih, od katerih prejme vsaka občina po štiri izvode.
Št. 441/99
Kuzma, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

MEŽICA
4891.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99) je Občinski svet
občine Mežica na 10. seji dne 23. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v letu
2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto 2000 se
financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1999.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 1999.
3. člen
Občinski svet pooblašča župana, da v primeru neenakomernega pritoka najame posojilo iz proračunske rezerve
občine.
4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. januarja 2000.
Št. 405-04-1/99-10
Mežica, dne 23. novembra 1999.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
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MISLINJA
4892.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2000

Na podlagi 9., 58. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. in 127. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) ter 13.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 77/96 in 37/98) je Občinski svet občine
Mislinja na 10. redni seji dne 24. 11. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog Občinskega sveta
občine Mislinja zaznamujejo v zemljiški knjigi.
III
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 611-01/1995
Mislinja, dne 26. novembra 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2000
4894.
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2000 znaša
0,064 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462–02/96
Mislinja, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

4893.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Mislinja

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za taksne predmete v Občini Mislinja za
leto 2000

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97) in 21.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je
Občinski svet Občine Mislinja na 10. seji dne 24. 11. 1999
sprejel naslednji

SKLEP
I
Vrednost točke za izračun komunalne takse za taksne
predmete v Občini Mislinja za leto 2000 znaša 12,6 tolarja.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
Št. 417/1-95
Mislinja, dne 24. novembra 1999.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 10.
seji dne 24. 11. 1999 sprejel naslednji

SKLEP
I
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura naslednje nepremičnine na
območju Občine Mislinja, ki so bile 17. decembra 1994
družbena lastnina v upravljanju občine in so pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
Zgradba kulturnega doma v Šentilju številka 45 – stavbišče poslovne stavbe z dvoriščem parc. št. 232 k.o. Šentilj
s površino 851 m2 – in funkcionalno zemljišče ob zgradbi
kulturnega doma – parc. št. 224/36 k.o. Šentilj s površino
1469 m2 – vpisano v zemljiški knjigi pod številko zemljiškoknjižnega vložka 294.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

4895.

Sklep o najemnini za grobni prostor za leto 2000

Na podlagi 14. člena odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 21. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 10. seji dne 24. 11. 1999
sprejel naslednji

SKLEP
1
Najemnina za grobni prostor za leto 2000 znaša:
Vrsta groba

- enojni
- dvojni
- trojni
- žarni

Najemnina in vzdrževanje
pokopališča in objektov

1.940 SIT
3.130 SIT
4.960 SIT
1.400 SIT

Uradni list Republike Slovenije
2
Najemnina za uporabo mrliške vežice v
znaša:
do 8 ur
do 32 ur
nad 32 ur

Št.

letu 2000
6.470 SIT
7.010 SIT
8.200 SIT

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-01/96
Mislinja, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

V času ogrevanje prostorov se najemnina poveča za
2.160 SIT/dan.
Za izposojena prevozna sredstva na dom je pristojbina
1.080 SIT.
Št. 353-04/95, 353-05/95, 353-10/95
Mislinja, dne 26. novembra 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

4896.

Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 27/95) in 5. člena odloka o povprečni gradbeni
ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja (Uradni list RS, 35/97 in 37/98) je Občinski
svet občine Mislinja na 10. redni seji dne 24. 11. 1999
sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja
1. člen
A) Povprečna gradbena cena 1m2 stanovanjske površine zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja
na dan 31. 12. 1999 znaša 100.185 SIT.
B) Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve, na dan 31. 12. 1999 znašajo:
- za individualno komunalno rabo (IKR) 3.919 SIT/m 2
koristne površine objekta,
- za kolektivno komunalno rabo (KKR) 5.598 SIT/m 2
koristne površine objekta.
2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na osnovi
3. člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98).
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MURSKA SOBOTA
4897.

Spremembe in dopolnitve statuta
Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) in 9. člena odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota je upravni odbor stanovanjskega sklada na seji dne
14. 7. 1999 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
statuta Stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
V statutu Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota se spremeni tretji odstavek 3. člena tako, da se
glasi:
»Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.«
2. člen
Pri 6. členu se doda nov odstavek in glasi:
»Sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska
organizacija.«
3. člen
Črta se besedilo šeste alinee 9. člena.
4. člen
Pri 16. členu se spremeni prva alinea tako, da glasi:
– »da ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo«.
5. člen
Pri 17. členu se dodata nova šesta, sedma in osma
alinea:
– »izdaja sklepe o dodelitvi stanovanj na podlagi predloga komisije za dodelitev stanovanj
– sklepa najemne pogodbe
– imenuje komisijo za ogled stanovanjskih razmer in
proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednosti red za oddajo stanovanj v najem«.
6. člen
Drugi stavek 18. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nadzorni odbor imenuje Mestni svet mestne občine
Murska Sobota za dobo štirih let in je po izteku mandata
lahko ponovno imenovan.«
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7. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena tako, da se
glasi:
»K letnemu programu dela sklada da soglasje mestni
svet.«
8. člen
V 23. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»K finančnemu načrtu in zaključnemu računu da soglasje Mestni svet.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-13/99
Murska Sobota, dne 14. septembra 1999.
Predsednica
upravnega odbora
Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Nadja Ivanc Miloševič, prof. l. r.

4898.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem

Na podlagi 9. člena statuta Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota in določil pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 26/95,
31/97) je upravni odbor stanovanjskega sklada na seji dne
17. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
oddajanju neprofitnih stanovanj v najem

Uradni list Republike Slovenije
Udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, se
določi rok osem dni za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vloge ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega vrstnega reda.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Komisija na podlagi proučitve vseh vlog in izvedenega točkovanja razmer prosilcev skladno z merili po tem pravilniku,
pripravi predlog prednostnega vrstnega reda prosilcev, ki ga
potrdi in objavi direktor.
6. člen
Besedilo 10. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj
v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk,
imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red družine z več
družinskimi člani, nato udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje
večji delež v družinskem proračunu«.
7. člen
Pri 11. členu se za prvim odstavkom doda še odstavek,
ki glasi: »Ko se v najem oddaja večje število stanovanj iste
kategorije s približno isto kvadraturo, prosilci (glede na število družinskih članov) žrebajo stanovanja«.
Pri istem členu se zdaj tretji odstavek spremeni tako,
da se glasi: »Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 8
dni po prejemu sklepa o zavrženju ali razvrstitvi na prednostno listo na Upravni odbor Stanovanjskega sklada.«
8. člen
Prvi stavek 12. člena se spremeni tako, da glasi: »Direktor stanovanjskega sklada izda na predlog komisije sklep
o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.« Pri drugem stavku prvega odstavka pa se besedilo »komisija Upravnega
odbora« spremeni z besedilom »strokovna služba«.
9. člen
Pri 14. členu se črta besedilo v oklepaju.

1. člen
V pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/98) se pri 2. členu pri 1. točki
spremeni besedilo tako, da glasi: »da je prosilec državljan
Republike Slovenije«. Pri 3. točki se spremeni beseda »mero« v besedo »mejo«. Pri 5. in 6. točki se za besedo »da«
vrine »prosilec in ožji družinski člani«.
2. člen
Pri 3. členu se med besedama »presega« in »mejo«
vrine beseda »zgornjo«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se pika
nadomesti z vejico in se pripiše: »ali v primeru, ko ni na
razpolago stanovanj z ustrezno površino (na listi pa ni drugih
upravičencev)«.
4. člen
Besedilo 7. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Direktor stanovanjskega sklada imenuje tričlansko komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih
opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.

10. člen
Pri obrazcu za oceno stanovanjskih razmer se dopolni:
Pri točki 1 Stanovanjski status prosilca:
Št. točk
1.1 Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
160
1.2 Udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne
dobe, ki je brez stanovanja
35
1.3 Udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik
profitnega stanovanja
160
1.4 Udeleženec razpisa, z najmanj tretjino
delovne dobe, ki je podnajemnik ali najemnik
profitnega stanovanja
35
1.5 Udeleženec razpisa stanuje v samskem domu 130
1.6 Udeleženec razpisa stanuje pri starših
ali sorodnikih
120
1.7 Udeleženec razpisa, ki je najemnik
socialnega stanovanja
190
Pri točki 2 se črta zadnji stavek.
Besedilo pete točke se spremeni tako, da se glasi:
»Mlada družina, mladi (samski)«. Spremenijo se tudi točke:
5.2. starost enega roditelja do 35 let – 35 točk

Uradni list Republike Slovenije
5.3. zakonca ali partnerja, samski do 30 let – 30 točk
pri isti točki se doda nova točka:
5.4 Roditelj samohranilec – 20 točk
Besedilo šeste točke se spremeni tako, da glasi: »Število otrok v družini«. Spremenijo se tudi točke:
6.1 družina z enim otrokom – 30 točk
6.2 družina z najmanj dvema otrokoma – 60 točk
6.3 za vsakega nadaljnjega otroka – 60 točk
Točka 7.1 Invalidnost se točkuje s 70 točkami.
Na koncu se doda novi stavek, ki glasi:
»Točke pod zaporedno številko 2 – Kvaliteta bivanja in
9 – Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca se
lahko seštevajo.
Skladno s spremembami pri točkovanju se spremenijo
tudi navodila.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 360-3/99
Murska Sobota, dne 17. septembra 1999.
Predsednica
upravnega odbora
Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Nadja Ivanc Miloševič, prof. l. r.

4899.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 82. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in
standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem in pravilnika o merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in
31/96) je upravni odbor stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota na seji dne 17. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem v Mestni občini Murska
Sobota
1. člen
Pri 1. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Sestavni del tega pravilnika so tudi pojasnila za izvajanje pravilnika ter za točkovanje stanovanjskih, gmotnih in
socialno-zdravstvenih razmer.«
2. člen
V pravilniku o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 4/97) se v 3. členu spremeni druga alinea
tako, da glasi:

Št.
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– »da ima prosilec stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota najmanj tri leta. V primeru začasnega bivališča
se točkujejo stanovanjske razmere, kolikor je prosilec predhodno imel stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota
najmanj tri leta.«
tretja alinea tako, da glasi:
– »da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjski problem ni lastnik
stanovanja, oziroma je najemnik neprimernega stanovanja«
peta alinea tako, da glasi:
– »da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, za katere se rešuje stanovanjski problem, ni lastnik
počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge
nepremičnine«
sedma alinea tako, da glasi:
– »da je prosilec v delovnem razmerju in ima stalen vir
dohodka«.
3. člen
Spremeni se 1. točka 5. člena tako, da glasi:
1. Stanovanjski status
točke
a) Prosilec je brez stanovanja
b) Prosilec je podnajemnik
c) Prosilec stanuje v samskem domu
d) Prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih

190
180
150
140

Pri istem členu se pri točki 2.b spremeni število točk z
»80« na »40«, pri točki 2.c pa s »40« na »20«. Briše se
točka 3.d. Pri točki 5.b se spremeni število točk z »20« na
»10«. Briše se točka 5.c.
4. člen
Pri 6. členu se spremenita točki a in b tako, da glasita:
točke
a) Za vsakega otroka, ki ga preživljajo starši
30
b) Družina z ožjim družinskim članom starim
nad 65 let
20
Brišeta se točki c in d.
5. člen
Pri 7. členu se spremeni točka b tako, da glasi:
b) status roditelja, ki sam preživlja otroke (samohranilec) – 40 točk
Črta se točka d.
6. člen
Pri 8. členu se spremeni besedilo točke a, ki glasi:
a) trajna obolenja otrok za katere skrbijo starši, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami – 90 točk
7. člen
Doda se novi 9. člen, ki glasi:
»Poleg zgornjih meril se pri dodelitvi socialnih stanovanj upoštevajo še naslednja merila za:
točke
a) družino, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let (mlada družina)
60
b) družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno pri pristojni komisiji
60
c) invalidnost, zaradi katere je prosilec
ali odrasli družinski član nesposoben
za samostojno življenje in delo in je ugotovljena
z izvidom in mnenjem pristojne komisije
50
d) oseba s statusom žrtve vojnega nasilja
30
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8. člen
Besedilo 9. člena pravilnika se spremeni tako, da glasi:
»Kadar se na prednostni vrstni red za oddajo socialnih
stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi udeleženci z daljšo
dobo stalnega bivanja v Mestni občini Murska Sobota.«
9. člen
Besedilo 13. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Stanovanjski sklad oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v sredstvih
javnega obveščanja.«
10. člen
V 14. členu se za 4. točko dodata še:
5. »odločbo ali pogodbo o zaposlitvi
6. življenjepis«
Dosedanja peta točka postane sedma.
11. člen
Besedilo 16. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Strokovna služba Stanovanjskega sklada prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih
stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Strokovna služba določi udeležencem razpisa, katerih
vloge so nepopolne, rok 8 dni za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.«
12. člen
Besedilo 17. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Direktor Stanovanjskega sklada imenuje tričlansko komisijo, ki pripravi predlog za razvrstitev udeleženca razpisa
na prednosti vrstni red za dodelitev socialnih stanovanj v
najem.
Komisijo sestavljajo:
1. član, ki ga imenuje upravni odbor,
2. član, ki ga imenuje Center za socialno delo,
3. strokovni delavec stanovanjskega sklada«.
13. člen
Besedilo 19. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Direktor stanovanjskega sklada najkasneje v roku 90
dni po izteku razpisnega roka na predlog komisije določi
seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem. Seznam se objavi na oglasni deski v prostorih Mestne
občine Murska Sobota.
14. člen
Besedilo 20. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Udeleženec razpisa se lahko pritoži na Upravni odbor
Stanovanjskega sklada v roku 8 dni po prejemu sklepa o
zavrženju ali uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na seznam za oddajo socialnih stanovanj v najem.«
15. člen
Spremeni se drugi odstavek 21. člena tako, da glasi:
»Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu
niso bili uvrščeni na prednostno listo, vložiti novo vlogo in
novo dokumentacijo v skladu z razpisom«.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se spremeni tako,
da glasi:
»Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda
direktor Stanovanjskega sklada na podlagi predloga
komisije.«
Pri istem členu se črta zadnji odstavek.
17. člen
V 23. členu se pri drugem odstavku doda stavek:
»Če ima Stanovanjski sklad na razpolago ustrezna neprofitna stanovanja, ima najemnik socialnega stanovanja
možnost preselitve v neprofitno stanovanje.«
Pri zadnjem odstavku istega člena se besede »je dolžna preverjati« zamenjajo z besedo »preverja«.
18. člen
V 25. členu se pri prvi alinei za podpičjem doda stavek:
»pogodba se sklene za določen čas, do odprave posledic nesreče.«
Doda se novi odstavek tako, da glasi:
»V primeru hujše socialno-zdravstvene stiske se sestane komisija, ki prouči vlogo, po potrebi opravi ogled stanovanjskih razmer in točkuje stanovanjske razmere. Glede na
zbrane točke in ostala ugotovljena dejstva poda komisija
svoj predlog.«
19. člen
Besedilo 27. člena se v celoti spremeni tako, da glasi:
»V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na prednostni vrstni red ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja odkloni ponujeno socialno stanovanje, direktor na predlog komisije izda sklep, s katerim ga izključi iz
veljavnega prednostnega vrstnega reda. Izjemoma lahko
udeleženec odkloni ponujeno stanovanje le enkrat in to z
upravičenim razlogom o katerem presodi komisija«.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 362-10/99
Murska Sobota, dne 17. septembra 1999.
Predsednica
upravnega odbora
Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Nadja Ivanc Miloševič, prof. l. r.

POJASNILA ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA TER ZA
TOČKOVANJE STANOVANJSKIH, GMOTNIH IN SOCIALNO-ZDRAVSTVENIH RAZMER
K 2. členu:
Za upravičenost do pridobitve socialnega stanovanja v
najem se po 100. členu stanovanjskega zakona in 26.
členu zakona o socialnem varstvu odstotki računajo od povprečne bruto plače v državi in to za obdobje zadnjega trimesečja pred razpisom.
K 3. členu:
Pri ugotavljanju cenzusa za upravičenost do dodelitve
socialnega stanovanja v najem in pri opredelitvi primernih
stanovanjskih površin se upošteva tudi ožjega družinskega
člana prosilca – tujca, če ima dovoljenje za stalno bivanje
skladno z zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91).

Uradni list Republike Slovenije
K 5. členu:
Stanovanjski status
Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja – točkuje se,
če udeleženec razpisa:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje (začasno prebivališče v materinskem domu, zavetišču, na gradbiščih,
prostori v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1.
točki 3. člena stanovanjskega zakona
– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona
– sam ali z družino občasno prebiva v stavbah, vendar
brez statusa najemnika, podnajemnika ali uporabnika stanovanja.
Udeleženec razpisa stanuje v samskem domu – točkuje se, če ima udeleženec razpisa sklenjeno pogodbo o
najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
Udeleženec razpisa, ki je podnajemnik – točkuje se,
če ima udeleženec razpisa dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stanovanje.
Udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih –
točkuje se, če udeleženec razpisa razpolaga z dokazilom,
da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču ali gospodinjski skupnosti).
2. Kakovost bivanja
Bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki – točkuje se, če udeleženec razpisa:
– biva v stanovanju, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110 točkami,
– ki biva v objektu, predvidenem za rušenje ali potrebnim celovite rekonstrukcije.
3. Stanovanjska površina
Pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe
ali zapisnika o točkovanju stanovanja.
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje in stanovanje brez sanitarnih
prostorov – točkuje se udeleženec razpisa, ki je brez kuhinje oziroma brez WC in kopalnice oziroma ima WC izven
stanovanja
– stanovanje s souporabo kuhinje in stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov – točkuje se le v primeru, ko
uporabniki stanovanja niso družinski člani.
5. Funkcionalnost stanovanja
– stanovanje z grajenimi ovirami – točkuje se, če je
udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča – točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne
prostore.
K 6. členu
Število ožjih družinskih članov – točkuje se nosečnost,
izkazana s potrdilom zdravnika.
Družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjskega zakona, starim na d 65 let – točkuje se, če udeleženca
razpisa veže dolžnost preživljanja ožjega družinskega člana,
starega nad 65 let.
K 7. členu
Ločeno življenje – točkuje se le v primeru, da roditelj
sam preživlja otroka, kar dokazuje z rojstnim listom oziroma
s potrdilom, da je preživnina neizterljiva.
K 8. členu
Zdravstvene razmere
Trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami – določilo velja v primerih, če gre
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za obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami
oziroma obolenja, na katera slabe stanovanjske razmere
neugodno vplivajo. Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami, se seštevajo.
K 9. členu
Mlada družina
Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu
razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske
oblike (tudi družina le z enim roditeljem).
Invalidnost
Invalidnost se točkuje, kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo:
– družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali
težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji (izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu
otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju)
– družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je
invalid (odločba centra za socialno delo, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma zavoda za zaposlovanje)
– družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano
roditeljsko pravico (odločba sodišča).

NOVO MESTO
4900.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
zazidalnega načrta za romsko naselje Žabjak

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS,
št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega
načrta za romsko naselje Žabjak
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe zazidalnega načrta za romsko naselje Žabjak – poslovno stanovanjski objekt – lokacija št. 37a.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (Skupščinski Dolenjski list št. 4/85), ki se razgrinjajo, se nanašajo
na lokacijo dodatnega objekta št. 37a znotraj območja zazidalnega načrta za romsko naselje Žabjak v smislu opredelitve njegovih gabaritov, namembnosti in funkcionalnosti na
zemljišču, ki to še omogoča. Dopolnjen bo tekstualni in
grafični del zazidalnega načrta.
Osnutek spremembe zazidalnega načrta na novo določa merila in pogoje urbanizacije in infrastrukturnih zasnov na
obravnavano lokacijo ter posredno spreminja lokacijo trafo
postaje.
3. člen
Osnutek spremembe zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6,
III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do
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15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa
od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Bučna
vas, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Bučna vas. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem
listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-05-8/1999-1200
Novo mesto, dne 1. decembra 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PUCONCI
4901.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 20. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 11. seji dne 15. 12. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 1999 se
spremeni 2. člen in se glasi:
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
766,364.975,00 SIT
II. Skupaj odhodki
775,930.758,81 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
– 9,565.783,81 SIT
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodanih kapitalskih deležev
2,250.000,00 SIT
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
4,100.000,00 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) – 1,850.000,00 SIT
C. Račun financiranja
VIII. Odplačilo dolga
–
IX. Neto zadolževanja (VIII.-IX)
–
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+X.)
– 11,415.783,81 SIT
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računu, prenešenih iz preteklega proračunskega leta.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije z dnem objave.
Št. 40302-6/99
Puconci, dne 15. decembra 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

4902.

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Puconci s
prostorskimi sestavinami planov

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
35/99) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 9. 12.
1999 sprejel

ODLOK
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Puconci s prostorskimi
sestavinami planov
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 44/98) s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci v letu 1999 (Uradni
list RS, št. 61/99) – v nadaljnjem besedilu: prostorske
sestavine planov.
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedenimi v 1. členu tega odloka, se spremenijo meje območij vseh
naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (v nadaljevanju: odlok o PUP), kar je prikazano v
kartografskem gradivu v merilu 1:2500, ki je sestavni del
odloka.
3. člen
Dopolni se 6. člen odloka o PUP, in sicer se doda
točka 3 z naslednjim besedilom:
Območje lokacijskega načrta za razširitev in dograditev
odlagališča komunalnih odpadkov Puconci in postavitev betonarne Petelin (Uradni list RS, št. 65/99).
4. člen
Dopolni se 7. člen odloka o PUP, in sicer se dodajo
točke 4, 5 in 6 z besedilom:
4. Območje Krčojne zahodno od proge (stanovanjska
gradnja)
5. Območje obstoječih in predvidenih lagun za odpadno vodo s separacije Keme (predvidena sanacija)
6. Območje Keme (ažuriranje stanja in ureditve v okviru
dejavnosti Keme).

Uradni list Republike Slovenije
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5. člen
Dopolni se 11. člen odloka o PUP, in sicer se doda
besedilo:
V kompleksu Keme in na območju obstoječih in predvidenih lagun so do sprejetja izvedbenih načrtov dopustna le
vzdrževalna dela, sanacije in adaptacije obstoječih objektov
in naprav ter komunalne in vodnogospodarske ureditve.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000.
Št. 40304-1/99
Puconci, dne 15. decembra 1999.

6. člen
Dopolni se 12. člen odloka o PUP, in sicer se v tretji
alinei v oklepaju doda: in vikendov.

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

7. člen
Dopolni se 29. člen, in sicer se za prvim odstavkom
doda: Tlorisna velikost gospodarskih objektov (vinskih kleti
in shramb) ter vikendov lahko znaša do 60 m2.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS Slovenije.
Št. 35003-174/99
Puconci, dne 14. decembra 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

102 / 17. 12. 1999 / Stran 15183

SEŽANA
4904.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 2. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI

4903.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Puconci v letu 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. ter 105. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 11. seji dne 15. 12. 1999
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Puconci v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2000
se javna poraba Občine Puconci začasno financira po rebalansu proračuna za leto 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin odhodkov proračuna za leto 1999.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Puconci za leto 2000.
4. člen
Župan Občine Puconci je pooblaščen, da v primeru
neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo
sredstev po posameznih namenih.

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Sežana in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Sežana so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v mestu Sežana se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategorije:
zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.
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5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Sežana na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnje člena tega
odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo skupine posameznikov, krajevne skupnosti in
zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Sežana na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim
okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Sežana 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 upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let 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.
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(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski Svet občine Sežana na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka te teze 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 Sežana.
12. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Sežana na predlog
župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja prisojena 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;
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– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 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 Sežana;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje kategoriziranih
občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Sežana.
(2) Sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavljajo krajevne skupnosti, uporabniki in občinski proračun.
(3) Občinski svet občine Sežana lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
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(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primem 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 mestni cesti morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojna služba občinske uprave za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali razvoja
in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti
soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. Stroške
gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske
ceste.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
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21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinska uprava za ceste
za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojna občinska služba za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojna služba občinske uprave 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) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.
(3) Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
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(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 Sežana.
(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 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 izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira izvajalca javne gospodarske službe se lahko
opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana
odloči Občinski svet občine Sežana.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest
v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih
cestah.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Sežana na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest(npr.
javnih poti) zagotovljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet občine Sežana lahko določi program
rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za
izvedbo programa.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.
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(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cest objektov na nekategoriziranih cestah nad
občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi
cestami je pristojna služba občinske uprave za ceste.
30. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoja kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin, ki služijo izvajanju drugih dejavnosti in postopkov, na mejnem prehodu
zagotavljajo izvajalci dejavnosti in upravljavci teh površin.
31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov 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 promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste, lahko pristojna služba občinske uprave za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta,
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na
tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso,
osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
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(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinska 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 pristojna služba občinske uprave za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
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 omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza ter drugi javni
interesi.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 2 m,
– pri nekategorizirani cesti 2 m,
– zbirni mestni ali krajevni cesti 5 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sežana.
34. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Sežana, 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 za ceste.
(2) Pristojna služba občinske 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 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.
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(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto, bistveno oteževali
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo
te ceste.
35. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka 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. 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.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
37. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojna služba občinske uprave za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

Uradni list Republike Slovenije
38. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa.
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, določale v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, 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 dejavnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.
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 pristojne službe občinske uprave organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.
41. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinski upravi za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. 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-
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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) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
44. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
45. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
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 cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojna služba občinske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo 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 kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Št.

102 / 17. 12. 1999 / Stran 15189

(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;
– 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 predmete, 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 material ali predmete;
– nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na 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 podkovane, 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 predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
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 občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
49. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
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zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) 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 popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. 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 če ali če se promet zaradi zapore na
zbirni krajevni cesti in krajevni cesti ne ustavi za daljši čas.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste,
razen glavne mestne ceste, 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 pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih 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
za ceste 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. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 30 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
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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 povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih 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 dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 33. člena tega odloka.
53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno ureditev in režim na občinskih cestah
določa Občinski svet občine Sežana na predlog župana.
Prometno signalizacijo na občinskih cestah pa določa pristojna služba občinske uprave za ceste, 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, pristojen za notranje zadeve in
minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pristojna služba občinske uprave za ceste s sklepom. Občina
Sežana ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev, ter drugih dajatev v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
54. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
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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
občinska uprava 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 in kolikor je ta dejavnost dovoljena s posebnim odlokom. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

55. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezal
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojne službe občinske uprave za ceste.
56. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 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. Izvajanje občinskih inšpekcij za ceste se lahko organizira za več občin
skupaj.
58. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v javni upravi.

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4.odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 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 ogrožala tudi varnost udeležencev v
prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih
lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
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(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda utemeljen predlog za uveljavitev
sankcij, določenih z aktom o izvajanju javne gospodarske
službe v Občini Sežana.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 33.
člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 34. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava 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 promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (36. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (39.
člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 40.
člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje 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. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in 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 vodostaja oziroma višine podzemni voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (46. člen);
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11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli 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 (47.
člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko 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. 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);
15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 51. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 51. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (54. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
61. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
62. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev 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 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena):
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
63. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojno službo občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
(večletni plan)
Pristojna služba občinske uprave za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz odstavka 12. člena
tega odloka.
65. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojne
službe občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 42. člena tega odloka.
66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljali ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 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 postavljali brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
67. člen
Do organiziranja službe za nadzor občinskih cest opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat
Republike Slovenije, kot to določa 83. člen zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97).
68. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina ali kot
javno dobro, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro v
lasti Občine Sežana po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka te
teze, ki za svoje zemljišče če niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
69. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnih cestah na območju Občine Sežana (Uradne objave,
št. 1/86 in 23/88)
70. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-5/99
Sežana, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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ŠALOVCI

4905.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 10. seji dne 3. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
(Uradni list RS, št. 43/99) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek in glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1999 v višini 250,933.239,58 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
87,563.001,39 SIT,
– investicijske obveznosti
158,649.186,99 SIT,
– sredstva rezerv
4,721.051,20 SIT.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-48/99
Šalovci, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

4906.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 10. seji dne 3. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.

Stran

15194 / Št. 102 / 17. 12. 1999
2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Šalovci in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Šalovci so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Občini Šalovci so ceste v naseljih in
med naselji v Občini Šalovci ter ceste med naselji v Občini
Šalovci in naselji v sosednjih občinah.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Šalovci na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet občine Šalovci na predlog
župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
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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 prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Šalovci na predlog
župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno ali se
za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Šalovci na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki
so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka 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 Šalovci.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
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naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Šalovci na predlog
župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih
ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki
jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po
tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotavljene porabe 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 Šalovci;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Šalovci lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za
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vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljiišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču
ali 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
namen razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo
biti zunaj vozišča.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov
in v soglasju z inšpekcijo za ceste ter policijo.
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20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in
upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinska uprava za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojni občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka krije investitor
oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce 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) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma
upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
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(3) Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(graditev občinske ceste)
Občinske ceste se gradijo na osnovi projektne dokumentacije in odobrenih finančnih sredstev v občinskem proračunu. Postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj, izbiro
najugodnejšega ponudnika za gradnjo ceste, izvede občinska uprava.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Šalovci.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občinska uprava po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojna služba občinske uprave za ceste.
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30. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljalci teh površin.
31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvi prometa)
(1) Občinska uprava zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
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 promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik občinske uprave s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Predstojnik občinske uprave mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, 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 občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.
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(5) Določbe tega člena nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
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 omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Šalovci.
34. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Šalovci, se smejo napeljevati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in
na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava 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) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
35. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske
uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
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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.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
37. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z
nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer,
mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega
koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
38. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
39. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene občinske uprava določi ob obstoječih občinskih cestah, ta služba odda
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
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(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 dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
40. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske cestee se
lahko gradijo ali rekontruirajo le s soglasjem 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 objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občinska uprava 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 upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. 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 uporabe 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 določbo 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) Občinska uprava lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
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(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo očinske ceste.
44. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
45. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
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 cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
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 kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
in pešče ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njeno 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 material ali predmete;
– nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
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– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesneževati 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 podkovane, 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 predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
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 občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
49. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
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 popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
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(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na drugo občinsko cesto ali če se promet zaradi
zapore na občinski cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje
za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti
na drugo občinsko cesto, vendar samo v času izven prometnih konic.
51. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska
uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave potrjena tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih 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 dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
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dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava
v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju občinske uprave iz 33. člena tega
odloka.
53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Šalovci na predlog župana, razen v
primerih iz 32. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so 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 napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik občinske uprave s sklepom. Občinska uprava 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, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska
uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te
razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. 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 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 Šalovci. 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 podobno), 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
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
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(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje občinske uprave.
56. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, 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
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odreditev 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;
– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa no novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka te teze, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme alinee prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.
(3) V zadevah iz pete alinee prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
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varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste,
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestit župana, občinsko upravo in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali na njem postavlja
kakršne koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 33.
člena);
– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 34. člena);
– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 35. člena);
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– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (36. člen);
– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
občinske uprave (39. 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 40. člena);
– vrste in obseg del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 4(3) člena);
– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(44. člen);
– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (45. člen);
– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (46. člen);
– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršnakoli 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 (47.
člen);
– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);
– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 48. 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 prometu (tretji odstavek 49. člena);
– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
50. člena);
– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 51. člena);
– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 51. člena);
– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);
– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (54. člen);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
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61. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
62. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
– če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena)
– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
63. člen
(kršitev obveznosti uskladitev del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske 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 (prvi odstavek 24. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
(večletni plan)
Občinska uprava najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
65. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri občinski
upravi najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 42. člena tega
odloka.
66. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
67. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in

Uradni list Republike Slovenije
37/87), 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) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
68. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
69. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine
Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/83,
15/87, 5/88).
70. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-49/99
Šalovci, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

4907.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Šalovci

Na podlagi 21. in 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), 4. in 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90) je Občinski svet občine Šalovci na 10. seji dne 3. 12.
1999 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje,
odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komu-
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nalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na
območju Občine Šalovci.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje,
5. uveljavitev načela »stroške nosi povzročitelj«.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Šalovci,
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
(v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki.
4. člen
Sistem ravnanja z odpadki
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi
odpadki iz gospodinjstev,
2. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,
3. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki
Na celotnem območju Občine Šalovci je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s
4. členom tega odloka.
6. člen
Obveznost določb
Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje
in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki.
7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Šalovci, ki ga potrdi Občinski svet občine Šalovci v skladu s
predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Šalovci.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
Komunalni odpadki
Komunalni odpadki so:
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
2. odpadni papir,
3. odpadno steklo,
4. odpadne umetne mase in gumi,
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5. odpadne kovine,
6. posebni gospodinjski odpadki,
7. preostali komunalni odpadki.

III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
Zbirno in odjemno mesto
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične
vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno
urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo komunalne odpadke.
Podvsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 10 m od mesta, do koder je možen dostop
s tem vozilom.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode ali
kesona za odpadke.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta
je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske
zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in
projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in
naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.
10. člen
Vrste posod za odpadke
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in
1100 litrov,
2. tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov,
3. tipizirane kovinske kesone volumna 5–10 m3,
4. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi
izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter
strukturo in vrsto odpadkov.
11. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih
ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano
odlagati komunalne odpadke.
12. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov v posamezne
posode
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se
morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št.
20/86),
4. odpadni gradbeni material,
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji,
kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
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V posode iz 3. točke 10. člena tega odloka, ki so po
programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za
zbiranje ostalih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je
prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
13. člen
Realizacija zbirno – odjemno mesto
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke
za odpadke, razen posode iz 3. točke 10. člena tega odloka, pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne ovirajo prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje
posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da
izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.
15. člen
Ravnanje s posodami za odpadke
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke
po potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega
inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati,
jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali
rabljenimi.
16. člen
Nabava posod za odpadke
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino
za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode,
skladno z navodili izvajalcev.

IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
17. člen
Frekvence odvozov
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s
7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in
vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim
razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi…) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire
oziroma po prazniku.
18. člen
Način odvoza
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili.
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19. člen
Zbiranje posebnih gospodinjskih in kosovnih odpadkov
Za zbiranje odpadkov iz 6. točke 8. člena tega odloka
postavijo izvajalci kesone (zbiralne postaje) na primerna odjemna mesta in jih odvažajo skladno s 7. in 17. členom tega
odloka, oziroma na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega
inšpektorata.
Zbiranje kosovnih odpadkov organizirajo izvajalci skladno s 7. in 17. členom tega odloka.

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
20. člen
Odlagališče odpadkov
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za
dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
21. člen
Sprejemljivost odlaganja odpadkov
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo komunalne odpadke iz 4. in 7. točke 8. člena
tega odloka.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih
komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo
pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje
pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.
22. člen
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s
sanacijskimi programi dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter
za nasipe.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
23. člen
Upravljanje z odlagališčem
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec
odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.
24. člen
Režim odlaganja odpadkov
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.
25. člen
Obratovalni čas
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga
določi upravljalec.
26. člen
Odlaganje odpadkov izven odlagališč
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo
na njegove stroške upravljalci odlagališča takoj, ko dobijo
zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalnega nadzora.
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VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI
27. člen
Določanje cen
Cena za ravnanje z odpadki se določajo skladno z
veljavno zakonodajo.
28. člen
Načelo »povzročitelj plača«
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
29. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v
pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šalovci,
ki jo skleneta Občina Šalovci in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen
postavljene posode za ostale odpadke.
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponijo, se zaračunajo stroški vgrajevanja in deponiranja po m3 za
pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
30. člen
Spremembe podatkov
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga
ti določajo.
31. člen
Pridobivanje podatkov
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih
uradnih evidenc.
32. člen
Obveznost plačila
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki
nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji
vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo
o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov.
VII. NADZOR
33. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
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1. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 17. člena),
2. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 17. člena),
3. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(18. člen),
4. ne postavijo kovinskih kesonov na primerna odjemna mesta in jih ne odvažajo skladno s prvim odstavkom 19.
člena,
5. ne zbirajo odpadkov v skladu z drugim odstavkom
19. člena,
6. odlagajo odpadke izven odločenega odlagališča,
odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega mnenja (21. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
35. člen
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
2. ne odlagajo komunalnih odpadkov v posode za odpadke, odlagajo komunalne odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov (11. člen),
3. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom,
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno
z navodili izvajalcev (drugi odstavek 14. člena),
5. ne nabavi posode za odpadke (16. člen),
6. odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke (21. člen),
7. odlagajo komunalne odpadke na odlagališču komunalnih odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta,
ki ga določijo izvajalci (25. in 26. člen),
8. ne plača ravnanja z odpadki (28. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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4908.

Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v
Občini Šalovci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 16.
člena statuta Občine Šalovci je Občinski svet občine Šalovci
na 10. redni seji dne 3. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o višini cene programov v otroških vrtcih v
Občini Šalovci
I
Ekonomska cena na otroka mesečno:
– Vzgojno-varstvena enota Domanjševci
celodnevno varstvo do 10 ur,
od 2. do 7. leta starosti
35.000 SIT,
– vrtec pri OŠ Šalovci
celodnevno varstvo do 10 ur,
od 3. do 7. leta starosti
38.000 SIT.
II
Cene drugih časovno različnih programov se oblikujejo
glede na sprejete cene.
III
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in
1/98).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1999.
Št. 062-02-54/99
Šalovcih, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

4909.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Šalovci

36. člen
Prenehanje veljavnosti odloka
Ob uveljavitvi tega odloka, preneha za Občino Šalovci
veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v
Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 1/91).

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je
Občinski svet občine Šalovci na 10. seji dne 3. 12. 1999
sprejel

37. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Šalovci

Št. 062-02-53/99
Šalovci, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

I
Javna infrastruktura na področju kulture postane naslednja nepremičnina na območju Občine Šalovci, ki so v
lasti Občine Šalovci in so pretežno namenjene opravljanju
kulturne dejavnosti.
1. Kulturna dvorana v vaškem domu v Domanjševcih s
pripadajočimi spremnimi prostori (št. zemlj. knj. vl. 488,
parc. št. 2794, k.o. Domanjševci), lastnik Občina Šalovci.
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2. Kulturna dvorana v zadružnem domu v Čepincih s
pripadajočimi spremnimi prostori (št. zemlj. knj. vl. 10, parc.
št. 2173, k.o. Čepinci), lastnik Občina Šalovci.
3. Kulturna dvorana v vaškem domu v Šalovcih s pripadajočimi spremnimi prostori (št. zemlj. knj. vl. 845, parc. št.
2584, k.o. Šalovci), lastnika Občina Šalovci 3/4, Veletrgovina Potrošnik Murska Sobota 1/4.
4. Kulturna dvorana v vaškem domu v Budincih s pripadajočimi spremnimi prostori (št. zemlj. knj. vl. 302, parc. št.
1995, k.o. Budinci), lastnik Občina Šalovci.
5. Kulturna dvorana v vaškem domu v Dolencih s pripadajočimi spremnimi prostori (št. zemlj. knj. vl. 293, parc. št.
2543/2, k.o. Dolenci), lastnik SOZD ABC Pomurka Kmetijska zadruga Murska Sobota.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče
spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Šalovci.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 46/96).
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občinski proračun za
236,291.000 SIT, in sicer v

leto

1999

obsega

SIT

bilanci prihodkov
bilanci odhodkov

236,291.000
236,291.000

Od skupnega obsega proračuna
236,291.000 SIT se razporedi za:

v

znesku

SIT

– tekoče obveznosti proračuna
166,492.432
– investicijske odhodke in transferje 67,598.568
– rezerve občine
2,200.000
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev
prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani
po uporabnikih.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, uporablja pa se za leto 1999.
Št. 40301-26/99
Škocjan, dne 8. decembra 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-52/99
Šalovci, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

ŠKOCJAN
4910.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan
na 14. redni seji dne 7. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 1999
(Uradni list RS, št. 27/99), se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

4911.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 15. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 14. redni seji dne 7. 12. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Škocjan za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Škocjan v letu 2000.
2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega 268,700.000
tolarjev, in sicer v:
v bilanci prihodkov in odhodkov
SIT

– prihodkov
– odhodkov

268,700.000
268,700.000
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Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev
sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,
vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le
za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi
ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno
glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za
posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo
za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke
ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnavajo na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva
za posamezne namene.
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10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali
za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme
drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Škocjan je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za
določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča
občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz
1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 SIT v
posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in
prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so
prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 40301-25/99
Škocjan, dne 8. decembra 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
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ŠTORE
4912. Odlok o občinskih cestah
Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99), je Občinski svet občine
Štore na 7. redni seji dne 19. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja in graditev objektov, predpisi,
ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.
2. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Štore in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
Občinske ceste na območju Občine Štore so vse javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
5. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Štore na predlog župana.
Predlog za kategorizacijo občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo občani in zainteresirane pravne 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 Štore na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste ima
kategorijo določeno v tem sklepu.
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Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
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 lahko uporabi
za parkirišča, počivališča ali druge potrebe udeležencev v
prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim
okoljem.
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.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste, odloči Občinski svet občine Štore na predlog župana.
9. člen
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 občinske ceste, če je bila v uporabi najmanj zadnjih pet let, če se
njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško
knjigo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Štore na predlog župana. Hkrati
se opravi tudi kategorizacija ceste po postopku določenem
v 5. členu tega odloka.
10. člen
Planinske, turistične in druge poti, ki niso zgrajene v
skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu
do planinskih koč in vrhov ali ogledu naravnih in kulturnih
znamenitosti in spomenikov, niso javne poti po tem odloku.
Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena za dostop
do naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljalec zgraditi in
vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih ali drugih znamenitosti in iz dotacije občine njihovim
upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro na območju
Občine Štore upravlja Občina Štore.
12. člen
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
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vo uresničevanje ter dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Štore, na predlog župana.
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
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
(posledice elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski
inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja
in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinska uprava.Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Štore;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu Občine Štore.
Občinski svet občine Štore lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka na območju
s statusom zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
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IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
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 objektu soseda kot izvedba 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
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.
17. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču ali drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom nepremičnine.
18. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve v štirih letih, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč ali drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča ali druge nepremičnine. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska
uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
20. člen
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 zidu 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 sestavni del vzdrževanja vodotoka.
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21. člen
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 predstavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinske uprave, za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
ali napeljav.
23. člen
Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
24. člen
Domača in tuja 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 njen sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Štore.
Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
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
25. člen
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določb 30. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
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Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je pristojna občinska uprava.
26. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo 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
Štore.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev,
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
Obnovitvena dela na občinski cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
27. člen
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste, skrbi občinska uprava.
28. člen
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije cestnih objektov na neorganiziranih cestah, po katerih je
dovoljen javni promet, je pristojna občinska uprava.
29. člen
Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora občinska uprava, predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava, predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je 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
Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej mi mogoč ali je mogoč samo
promet posamezni vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
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poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik občinske uprave, s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
Predstojnik občinske uprave 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.
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 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 občinsko upravo.
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 48. člena tega
odloka.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
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 postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
Občinska uprava, izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Štore.
32. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Štore, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njegovega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinske uprave.
Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno
zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške predstavitve ali preureditve vodov in naprav krije
njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
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Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočati morebitno rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega 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 in občinsko upravo. Upravljavec naprav
in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih,
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in občinsko upravo.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav ali napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju, takoj obvestiti policijo in občinsko upravo.
34. člen
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 ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
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, masa ali obremenitev, vendar presega omejitev kateregakoli 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 izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda občinska uprava, v 15. dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj, zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo, uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
Največje dovoljene 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 tretjega 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.
37. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene občina, določi ob
obstoječih občinskih cestah, občina odda najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
38. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. 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 občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, 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 ceste.
Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati predstavnik občinske uprave, zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določeni v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
39. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
občinska uprava, z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 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
Občinska uprava, lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobno, razglasi za varovalni gozd, v skladu s predpisi o gozdovih.
Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče potoke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
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Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih potokov glede na pomen, ki
ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
42. člen
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
43. člen
Za opravljanje del zunaj varovanega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobi soglasje občinske uprave. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
44. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pada 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 kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavitev ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršnokoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živine v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živino;
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 1m od ceste – vzporedno z njo;
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17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje te
druge dele tovora.
45. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganja 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
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
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
47. člen
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje ceste ter za opravljanje tistih obnovitvenih del
na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v
primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
48. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od občinske uprave, potrjena prometno tehnična
dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore občinske ceste.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
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njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave, potrjena prometno tehnična dokumentacija 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 zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
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 prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste, mora o njej in o preusmeritvi prometa, obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja, najmanj tri dni pred zaporo ceste.
49. člen
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
v ravnini ter na notranjih straneh cestnih krivin ni dovoljeno
saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati
predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo
preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava v
skladu z zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju občinske uprave, iz 31. člena tega odloka.
50. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Štore na predlog župana, razen v primerih
iz 30. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev,
zamenjava, dopolnitev ali odstranitev, posledica odredb o
prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo
katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni
minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje
zadeve in minister, 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 obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije, odloči predstojnik občinske
uprave, s sklepom. Občina ima pravico do povrnitve stroškov
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
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51. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinski cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje
in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda
soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so
obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. 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 Občinska
uprava Občine Štore. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 metra nad voziščem občinske ceste.
52. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo
38. in 39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zadovoljena 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
občinske uprave.
53. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 50. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana Občine Štore.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
54. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste, inšpektor za
državne ceste na področju Občine Štore ali pooblaščena
oseba, ki jo pooblasti župan Občine Štore.
55. člen
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
56. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
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1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu;
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.
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 stranke. 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,gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišanje stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovanem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, občinsko upravo in policijo.
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
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 objekte 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 telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
ta namen, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
občinske uprave (37. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);
7. vrste in obsege del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih potokov ne prilagodijo tako, da se
zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (42. člen);
9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen);
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli 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 (44,
člen);
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena);
12. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 45. člena);
13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 46. člena);
14. 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
47. člena);
15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
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vitvenih del, za katero ni treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 48. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena);
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (51. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
59. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev 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 26. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
60. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorje oziroma upravljavca drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Dokler ne bodo organizirane inšpekcijske službe na
občinski ravni, njene naloge izvaja pristojna republiška inšpekcija.
62. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri občinski
upravi, najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavljajo ukrepi iz 38. člena tega
odloka.
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63. člen
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.
64. člen
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81; 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi odločbam 50. in 51. 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) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
65. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
Prejšnji lastnik zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo
pravico zahtevati v skladu z zakonom.

in družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Štore z osnutkom odloka
o spremembah in dopolnitvah obeh planskih aktov.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev obeh planskih aktov
se razgrne v prostorih Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, za celotno območje občine.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe
pri Občinski upravi občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in
sicer v sredo, 12. 1. 2000 ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Štore.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Štore, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

66. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

4913.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 za območje Občine Štore in
družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Štore

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 30. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 za območje Občine Štore in
družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Štore
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4914.

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99), je Občinski svet občine Štore na seji dne 19. 11.
1999 sprejel

SKLEP
o določitvi športnih objektov občinskega
pomena
I
Za športne objekte občinskega pomena se v Občini
Štore določijo naslednji športni objekti, ki se nahajajo v k.o.
Teharje:
– travnato nogometno igrišče parc. št. 1327,
– rokometno igrišče parc. št. 1322,
– košarkarsko igrišče parc. št. 1321,
– tenis igrišče parc. št. 1323,
– športne garderobe pri igriščih parc. št. 1324/1,
– zračno strelišče parc. št. 1132,
– travnate površine ob igriščih parc. št. 1319, 1320,
1326, 1329, 1330, 1428.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Štore, dne 19. novembra 1999.

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Stran

15218 / Št. 102 / 17. 12. 1999
VOJNIK
4915.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
kmetijski prostor Občine Vojnik

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
29/95 in 44/97) in na podlagi 12. člena statuta Občine
Vojnik na seji dne 1. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski
prostor Občine Vojnik
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za kmetijski prostor Občine Vojnik (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je pod številko 184/99-01 izdelala Vizura
d.o.o. Celje. PUP je v skladu z odlokom 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 (Uradni list
RS, št. 99/99).
2. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja s planskimi
akti opredeljeno območje izven ureditvenih območij, ki so
pokriti z že veljavnimi in predvidenimi prostorsko izvedbenimi akti. PUP pokriva pretežno kmetijski prostor, zajema pa
naslednje Krajevne skupnosti: Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo.
II. FUNKCIJE OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR
3. člen
V planskih aktih občine opredeljeno območje, ki ga
pokriva območje PUP, vključuje:
– kmetijska zemljišča (trajno namenjena kmetijski proizvodnji in druga kmetijska zemljišča),
– območja gozdov (lesnoproizvodne, varovalne in gozdove s posebnim pomenom),
– območja vodnogospodarskih ureditev in varovana območja vodnih virov,
– območja naravne in kulturne dediščine,
– ter območja za poselitev.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji upoštevajo razvrstitev kmetijskih zemljišč (prvo območje trajnovarovanih kmetijskih zemljišč in druga kmetijska zemljišča) skladno s sprejetimi planskimi akti Občine Vojnik.
Kmetijska zemljišča se bodo urejala na podlagi agrokarte občine, ki bo opredelila vrste in namembnosti kmetijskih dejavnosti na posameznih območjih.
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Kot izjemni posegi na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni
posegi, ki jih dopušča 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96), ki glasi:
»Najboljša kmetijska zemljišča, se lahko izjemoma, če
ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo, oziroma gozdov, v planskih aktih Republike Slovenije namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za:
– izkoriščanje rudnin, pomembnih za Republiko Slovenijo;
– gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, ki so določeni v dolgoročnem planskem aktu Republike Slovenije ali
občine in jih zaradi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni
mogoče postaviti na manj vrednih kmetijskih ali gozdnih
zemljiščih;
– gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;
– dodatno opremljanje z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih ima naselje, če za to
ni na razpolago ustreznih stavbnih zemljišč ali manj vrednih
kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– nujne funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij kompleksne graditve.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se v planskem
aktu lokalne skupnosti izjemoma lahko določi, da se najboljša kmetijska zemljišča namenijo za nekmetijsko rabo, če ni
mogoče uporabiti drugih kmetijskih zemljišč ali gozdov in če
gre za:
– gradnjo objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, silosi, hmeljske sušilnice, vinske kleti, strojne lope, rastlinjaki ipd.), če izpolnjujejo predpisane
pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju, površine in
namena objekta ter obsega kmetijske proizvodnje, s katero
je objekt povezan, in stanovanjskih objektov, če izpolnjujejo
predpisane pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju,
površine in namena objekta;
– gradnjo objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah;
– širitev pokopališč.
5. člen
V območjih gozdov so dovoljeni le posegi za namen
trasnih koridorjev infrastrukture, kjer niso mogoče drugačne
izpeljave tras ter posegi, ki so nujni za izkoriščanje gozdov in
so v soglasju s pristojno službo za gozdove in za potrebe
širitve objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji.
6. člen
V širših in ožjih vodovarstvenih območjih so mogoči le
posegi, ki ne poslabšujejo kvaliteto in količino vodnih virov.
Na poplavnih območjih so mogoči le posegi, ki so v
skladu s pogoji pristojne vodnogospodarske službe ter izvedba ustreznih protipoplavnih ukrepov.
7. člen
Naravna dediščina
Zaradi ohranitve celovitosti naravne dediščine za prostor, ki ga opredeljuje ta odlok, so izdelane Naravovarstvene
smernice za PUP za kmetijski prostor na območju Občine
Vojnik, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Celju (št. 02-3030/10-99, z dne 22. 11. 1999.)
Te smernice je potrebno upoštevati pri vseh posegih,
ki zadevajo naslednja območja in naravne vrednote:
1. Krajinski park Huda luknja – Paški Kozjak (geomorfološka površinska, hidrološka, botanična in zoološka naravna vrednota);
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2. Socka – soteska (geomorfološka površinska, hidrološka, botanična in zoološka naravna vrednota);
3. Vojnik – medvedja – turška leska (drevesna naravna
vrednota);
4. Verpete – topel izvir (hidrološka naravna vrednota);
5. Arclin – gnezdo štorklje (zoološka naravna vrednota);
6. Lindek – lindeški slap (geomorfološka površinska,
hidrološka naravna vrednota);
7. Lindek – lindeška lipa (drevesna naravna vrednota);
8. Beli potok – slap na Tesnici (geomorfološka površinska, hidrološka naravna vrednota);
9. Beli potok (geomorfološka površinska, hidrološka
naravna vrednota);
10. Vlažna dolina pod Draženom (botanična naravna
vrednota);
11. Razgor – Slemenškova lipa (drevesna naravna vrednota);
12. Huda luknja pri Sv. Tomažu (geomorfološka podzemna naravna vrednota);
13. Socka – gnezdo sokola selca (zoološka naravna
vrednota);
14. Lindek – lindeška jama (geomorfološka podzemna
naravna vrednota);
15. Vojnik – pasišče bele štorklje (zoološka naravna
vrednota).
8. člen
Kulturna dediščina
Osnovno izhodišče za obravnavo kulturne dediščine
(oznaka KO) v območju navedenega PUP je zahteva po
varovanju. Poleg objekta kulturne dediščine se varuje tudi
ožje območje – to je območje omejene rabe ter širše območje – to je vplivno območje. Znotraj teh območij je mogoča sanacija in rekonstrukcija objekta kulturne dediščine,
kolikor pa ta območja zajemajo tudi obstoječe zaselke ali
stavbišča, veljajo zanje pogoji 9. člena v soglasju z zahtevami in pogoji spomeniško varstvene službe.
V območjih arheološke dediščine je za vsak poseg v
prostor potrebno predhodno soglasje spomeniško varstvene službe (oznaka K2).
Pri objektih stavbne dediščine (profana, sakralna, sakralno profana in etnološka) ter objektih memorialne dediščine se varuje objekt (objekti z oznakami K3, K4, K5) s
funkcionalnim zemljiščem ter širši vizualni prostor, ki zagotavlja integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru. Pri
posameznih objektih profane dediščine (dvorci, vile) se varujejo tudi parkovni in vrtni kompleksi.
V teh območjih so mogoče sanacije in rekonstrukcije
stavbne in memorialne dediščine pod pogoji spomeniško
varstvene službe. Kolikor so v območju objektov stavbne
dediščine tudi drugi objekti, veljajo zanje pogoji 9. člena v
soglasju z zahtevami spomeniško-varstvene službe.
Prenova in razvoj naselij v območjih naselbinske dediščine (oznaka K1.03 – Lemberg) morata upoštevati obstoječo grajeno strukturo in kontinuiteto načina pozidave. V okviru grajene strukture so možne adaptacije in prenove posameznih objektov dediščine kot tudi drugih objektov. Novogradnje so izjemoma mogoče kot nujna funkcionalna
dopolnitev obstoječe strukture naselja, vendar tako, da se
samo naselje ne širi v prostor, pač pa ostaja v mejah obstoječih funkcionalnih zemljišč objektov in zaselkov.
V perspektivi bo za območje naselbinske dediščine
naselja Lemberg potrebno izdelati ureditveni načrt.
Kulturna krajina je širše območje varovanja naravne in
kulturne dediščine s prevladujočimi elementi kulturne dediščine. V Občini Vojnik je to širše območje, ki se razteza od
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naselja Vojnik ter dalje po dolini Dobrnice in Hudinje ter
območje Bezenškovega Bukovja. V teh območjih se varuje
historična poselitvena struktura, krajevno značilni arhitektonski tip gradnje, čemur morajo biti podrejene vse novogradnje, adaptacije ter nadomestni objekti, ki jih dopušča 9.
člen tega odloka. Vse posege je potrebno načrtovati ob
upoštevanju tradicionalnih gabaritov in stavbnih sestavin. Za
območje Bezenškovega Bukovja je ob upoštevanju vseh
navedenih pogojev potrebno za vsak poseg tudi spomeniško-varstveno soglasje.
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno obvezno
upoštevati Strokovne podlage, ki jih je izdelal Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Celje (julij 1999 štev.
NC 469-99).
9. člen
Stanovanjske, poslovne ter kmetijske in druge dejavnosti
Ob upoštevanju vseh že navedenih pogojev tega odloka so na celotnem obravnavanem območju PUP v obstoječih zaselkih in posameznih stavbiščih z opredeljenimi mejami dovoljene nadomestne gradnje, adaptacije, dozidave in
rekonstrukcije obstoječih objektov ter novogradnje stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektov v okviru opredeljenih meja PUP in gradnje pomožnih objektov v skladu z
veljavnim odlokom občine.
Enako velja tudi za razpršene domačije ali posamezne
stanovanjske in poslovne objekte brez definirane oznake v
okviru meja njihovih funkcionalnih zemljišč oziroma kategoriziranih dvorišč objektov.
Kot poslovne in kmetijske dejavnosti so mogoče tiste,
ki so ekološko in po svojih gabaritih sprejemljive glede na
osnovne značilnosti posameznih zaselkov in naravne ter
krajinske danosti prostora.
Nadomestne gradnje objektov so mogoče le v primeru,
da so obstoječi objekti zgrajeni z ustreznim dovoljenjem,
dotrajani in nefunkcionalni. Namembnost objekta mora ostati neizpremenjena. Lokacija nadomestnega objekta mora
biti na mestu starega objekta ali na funkcionalnem zemljišču
le-tega. Izjemoma se lahko gradi nadomestni objekt izven
funkcionalnega zemljišča starega, le v primeru geološko
neugodnega terena oziroma zaradi pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ali pogojev komunalne
infrastrukture.
Izjeme so le posamezni samostojno stoječi kozolci ter
leseni ali zidani gospodarski objekti v območjih, kjer so
mogoči le nadomestni objekti enake namembnosti, oziroma
adaptacije ter tekoča vzdrževalna dela le-teh.
Novogradnje stanovanjskih in kmetijskih objektov na
zemljiščih izven meja poselitvenih območij na kmetijskih
zemljiščih so mogoče za potrebe novonastalega kmečkega
gospodarstva ob pogoju 5 ha intenzivno obdelanih zemljišč
ali na manjših površinah, kjer je intenzivna obdelava in je
kmetijstvo osnovna dejavnost ter predhodno izdelanim usmeritvenim programom kmetijske proizvodnje ter soglasjem
pristojnega organa za kmetijstvo.
Na zemljiščih izven meja poselitvenih območij so mogoči tudi objekti za potrebe kmetijske dejavnosti že obstoječih kmetij, kolikor ima domačija status kmetije, oziroma ji je
kmetijstvo primarna dejavnost.
Gabariti in lege posameznih objektov niso definirani,
prilagoditi pa se morajo tipologiji zaselkov in sosednjih objektov ter značilnostim krajine.
Velikosti novih funkcionalnih zemljišč je potrebno določiti smiselno glede na velikost in namembnost objektov z
upoštevanjem in varovanjem okoliških kmetijskih zemljišč.
Velikost funkcionalnega zemljišča individualne stanovanjske hiše pa naj načelno ne bo manjša od 500 m2.
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Zidanice
V območjih, ki so opredeljena za gradnjo zidanic, so
mogoče novogradnje ter adaptacije in tekoča vzdrževalna dela
le-teh. Spremembe namembnosti zidanic niso mogoče.
Druge objekte, ki imajo svoj status v conah zidanic že od
prej, je mogoče dozidati, adaptirati ali zgraditi nadomestne
objekte enakih namembnosti ter nove objekte za potrebe kmečkih gospodarstev.
Tlorisni gabariti zidanic v za to opredeljenih območjih ne
smejo presegati 35 m2, višinski gabarit pa je lahko maksimalno: klet, pritličje in mansarda. Dovoljena je delno vkopana klet,
pritličje in mansarda z minimalnimi kolenčnimi zidovi.
Velikost funkcionalnega zemljišča zidanice mora biti ca.
250 m2.
Gospodarsko bivalni objekti
Izven meja poselitvenih območij in v conah zidanic so
mogoče gradnje gospodarsko bivalnih objektov ob pogoju, da
je investitor lastnik vsaj 10.000 m2 zemljišča, nadmorska višina
zemljišča 300 m, naklon pretežnega dela zemljišča nad 35% in
da gre za območja, ki so težka za obdelavo.
Tlorisni gabariti gospodarsko bivalnega objekta ne smejo
presegati 50 m2, višinski gabarit pa je lahko maksimalno: klet,
pritličje in mansarda z minimalnimi kolenčnimi zidovi, streha pa
mora biti simetrična dvokapnica z naklonom od 35° do 45°.
Klet mora biti delno vkopana, sleme strehe pa mora biti prilagojeno terenskim in krajinskim pogojem. Velikost funkcionalnega
zemljišča gospodarsko bivalnega objekta mora biti ca. 300 m2.
Oblikovanje objekta pa je potrebno prilagoditi tipologiji zaselkov in sosednjih objektov ter značilnostim krajine.
10. člen
Ribniki, ribogojnice, male hidroelektrarne, objekti za šport
in rekreacijo ter ureditve kamnolomov in peskokopov
Gradnja ribnikov in ribogojnic je mogoča ob pogoju
predhodno strokovno izdelanih elaboratov in ob pridobitvi
pogojev ustreznih vodnogospodarskih služb, pristojne službe za kmetijstvo, pogojev varstva narave in na podlagi pridobljenih koncesij.
Gradnja malih hidroelektrarn je mogoča ob pogoju predhodno izdelanih elaboratov in ob pridobitvi pogojev ustreznih
vodnogospodarskih, elektroenergetskih služb, pogojev varstva
narave in na podlagi pridobljenih koncesij.
Objekti za šport in rekreacijo ter ureditve igrišč so mogoče znotraj meja poselitvenih območij ob pogoju, da so dejavnosti za svojo okolico sprejemljive in ne poslabšujejo življenjskih
pogojev sosedov. Izven meja poselitvenih območij so mogoče
le tiste dejavnosti, ki ne spreminjajo osnovne rabe zemljišč in
bistveno ne spreminjajo konfiguracije terena oziroma se vklapljajo v krajino in ob predhodnih pogojih pristojne službe za
kmetijstvo.
Kamnolomi in peskokopi
Za izkoriščanje je predviden kamnolom Pristava, za kar je
potrebno izdelati ustrezne projekte z upoštevanjem predpisov
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 sanacije kamnoloma pa je le-to potrebno izvesti na podlagi predhodnih načrtov.
11. člen
Komunalna, energetska in prometna infrastruktura
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma
novozgrajeno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo, ki mora biti izvedena v skladu s predpisi za posamezna
področja.
Ceste
Vsak novozgrajeni objekt mora imeti zagotovljen dostop
na kategorizirano javno cesto. Odmiki objektov od cest in poti

Uradni list Republike Slovenije
morajo biti določeni v skladu z veljavnimi predpisi in v predhodnem soglasju pristojnega organa občine. Pri poslovnih objektih
je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirišč.
Pri gradnji in rekonstrukciji novih javnih poti in cest ter
kolesarskih poti je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo iz
področja cestno prometnih predpisov.
Vodooskrba
V naseljih, v katerih obstaja javni vodovod, morajo biti vsi
objekti namenjeni za bivanje in poslovni objekti priključeni nanj
v skladu s soglasjem upravljavca. V primeru, da vodovodno
omrežje ni zgrajeno, si morajo investitorji zgraditi v skladu s
sanitarno tehničnimi pogoji lastno zajetje vode. Za potrebo
naselij je na podlagi idejnih projektov mogoča gradnja vodooskrbnih sistemov.
Odvajanje odpadnih vod
Za območje PUP je predvidena izgradnja kanalizacijskih
zbiralnikov odpadnih vod in gradnja čistilnih naprav v Frankolovem, Socki, Novi Cerkvi, Konjskem, Ivenci, Čreskovi, Vrbi,
Lembergu, Landeku, Bezenškovem Bukovju, Podgorju, Rovah, Jankovi, Razgorju in Pristavi. Do izgradnje čistilnih naprav
morajo imeti vsi objekti zgrajene v skladu s predpisi in zahtevami soglasjedajalcev vodonepropustne greznice na čiščenje oziroma lastne manjše čistilne naprave v skladu z veljavno zakonodajo. Za potrebe odvoda komunalnih odpadnih vod je na podlagi idejnih projektov mogoča gradnja kanalizacijskih sistemov
za odvod komunalnih odpadnih vod.
Oskrba z elektriko in telefonom
Novozgrajeni stanovanjski, poslovni in drugi objekti morajo imeti možnost priključka na elektro in telefonsko omrežje,
upravljavca obeh komunalnih vodov pa morata zagotoviti možnosti izgradnje osnovnih vodov in zagotoviti investitorjem možnost priključkov nanje in hkrati zagotoviti tudi sisteme oziroma
objekte za telekomunikacijske zveze.
Oskrba s plinom in ogrevanje
Občina še nima projektov za oskrbo s plinovodnim omrežjem, kar bo potrebno še urediti in zagotoviti prebivalcem občine
oskrbo s plinom.
Do takrat je potrebno za ogrevanje poiskati takšne energetske vire, ki bodo omogočili za okolje najprimernejši način
ogrevanja.
Pokopališča
Za razširitev je v območju PUP predvideno pokopališče v
Črešnjicah, vključno z gradnjo mrliške vežice.
Soglasja in pogoji
Pri izdelavi prostorskega plana občine, katerega sestavni
del je tudi PUP, so sodelovali s svojimi strokovnimi podlagami in
pogoji vsi nosilci planiranja v prostoru. PUP je prevzel iz posameznih strokovnih podlag vse vrise obstoječih in predvidenih
komunalnih vodov. Za priključke k novim objektom pa si morajo investitorji pridobiti vsa potrebna soglasja upravljavcev komunalnih vodov.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 1431-12/99-15
Vojnik, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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ZREČE
4916.

Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Zreče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 29. novembra 1999 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Zreče
1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 80/98) se 6. člen, javne poti, dopolni z
naslednjimi:

KS Gorenje
ZŠ

Št. ceste

Začetek
ceste

Potek
ceste

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

986270
986280
986290
986300
986310
986320
986330
986340
986350
986360
986370
986380

440250
440250
440250
485090
640040
985030
640040
985160
R3 701
R3 701
R3 701
485050

odcep Konec
odcep Lah
odcep Koprivnik
odcep Perbil
odcep Flis
odcep Orlačnik
odcep Korl
odcep Anželak
odcep Rutnet
odcep Jurek
odcep Žvab
odcep Draksler

Konec ceste

Dolžina ceste
v občini

550
600
350
600
300
550
780
500
400
600
1300
300

Namen
porabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji občini

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

KS Zreče
ZŠ

Št. ceste

Začetek
ceste

Potek
ceste

1.

986390

485060

odcep Rušnik

Konec ceste

Dolžina ceste
v občini

900

2. člen
K dokategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97),
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste številka 347-051/99 od 25. 11. 1999.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-04-01/98/99
Zreče, dne 29. novembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Namen
porabe

VV

Preostala dolžina
ceste v sosednji občini
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4917.

Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 29. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
Občina Zreče skupaj z osebami, ki imajo odločilno
vlogo pri razvoju turizma na območju občine, zaradi doseganja:
– usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe
Občine Zreče,
– izkoriščanja vseh naravnih danosti in etnoloških ter
kulturnih posebnosti območja,
– izboljševanja poslovnih rezultatov in učinkovite promocije turistične ponudbe Občine Zreče,
ustanovi lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma, za območje Občine
Zreče.
Po dogovoru z drugimi občinami se območje lokalne
turistične organizacije lahko razširi tudi na druge občine.
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druge statusne značilnosti združenja, sklene v imenu Občine Zreče, župan.
4. člen
Občina Zreče bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenjala del namenskih proračunskih sredstev iz
naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna
občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini
1,000.000 tolarjev.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-04/99
Zreče, dne 29. novembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

VLADA
4918.

2. člen
Lokalna turistična organizacija za območje Občine Zreče se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi značilnostmi:
a) združenje opravlja dejavnost v skladu s 3. členom
zakona o pospeševanju turizma, v okviru katere zagotavlja
predvsem:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja Občine Zreče in občin, ki bodo k ustanovitvi lokalne turistične
organizacije naknadno pristopile,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra
– promocijo turistične ponudbe območja Občine Zreče in občin, ki bodo k tej pogodbi naknadno pristopile,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom
društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične
infrastrukture na območju Občine Zreče in občin – ustanoviteljic, ki bodo ustanovitvi lokalne turistične organizacije naknadno pristopile;
b) organi združenja so skupščina, v kateri bo imela
Občina Zreče v pogodbi določen fiksni odstotek glasov,
nadzorni svet in uprava.
c) v skupščini bo zagotovljena sorazmerna zastopanost
članov posameznih dejavnosti,
d) brez soglasja Občinskega sveta občine Zreče ni
možna sprememba ustanovitvene pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
e) Občinski svet občine Zreče daje soglasje k vsakoletnemu finančnemu načrtu združenja in obveznim članom združenja s svojega območja s posebnim odlokom predpiše
članarino v skladu z 11. do 20. členom zakona o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega
združenja, v kateri se natančneje določijo dejavnosti, pravice in dolžnosti članstva, financiranje, način upravljanja in

Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem
premoženju, ki se preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške certifikate

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list
RS, št. 50/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju,
ki se preda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate
1. člen
Odlok o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni
list RS, št. 56/98, 69/98 in 41/99) se dopolni tako, da se
za 9. členom doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Poleg premoženja iz 5. in 9. člena tega odloka se za
predajo pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
nameni premoženje iz 24. in 26. člena ZZLPPO v lasti
Slovenske razvojne družbe, navedeno v seznamu, ki je priloga B odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/98-12
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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4919.

Uredba o določitvi najvišje povprečne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega
plina iz transportnega omrežja
I
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo povprečno
prodajno ceno zemeljskega plina brez davčnih obremenitev, največ na ravni 24,90 tolarjev za m3.
II
Ta uredba začne veljati 21. decembra 1999.
Št. 382-13/99-1
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4920.

Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97
in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen učbenikov
1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki,
delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte,
priročniki, učna sredstva), ki so bile oblikovane in uporabljene na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot
najvišje.
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva,
ki jih je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in so edini
učbeniki oziroma učna gradiva za posamezen predmet v
določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
S to uredbo se določi tudi ukrep določitve najvišje
cene za nove učbenike in druga učna gradiva (delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte,
priročniki, učna sredstva).
Ta uredba ne velja v primerih, ko sta za isti predmet v
določenem razredu, letniku ali programu na volja dva ali več
učbenikov oziroma drugih učnih gradiv.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri določitvi
najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv.
3. člen
Novi učbeniki in druga učna gradiva so po tej uredbi
tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in se na trgu pojavljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki in druga učna gradiva, katerih dopolnjena
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oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo vsebine.
4. člen
Sklep o določitvi najvišje cene iz 2. člena te uredbe
izda Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbenikov, vložijo vlogo za postopek določitve najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
6. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na trgu pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe,
– naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
– vrsta učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, priročnik, učno sredstvo),
– razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen,
– vrsta izdaje (v 1 ali več delih),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih
pol,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega
gradiva,
– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, št. strani,
format in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne
cene z navedbo normativov:
– papir in drugi material
– stroški tiska in grafičnih storitev
– avtorski honorarji
– nabavna cena za založbo (fco založba)
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija)
– lastna cena
– rabati, marže
– davek na dodano vrednost
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih
vstopnih davkov na dodano vrednost.
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji,
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem
svetu.
7. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, katerega dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo
učbenika oziroma drugega učnega gradiva, mora poleg podatkov iz prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje učbenika oziroma drugega učnega
gradiva,
– mnenje Komisije za učbenike pri pristojnem strokovnem svetu,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
– opredelitev deleža vsebine učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki se dopolnjuje oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
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– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika
oziroma drugega učnega gradiva na dan vložitve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
8. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi,
da vloga ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec
mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo
dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne
podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka
zavezanca.
9. člen
Ta uredba začne veljati 21. decembra 1999.
Št. 387-04/98-5
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4921.

Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98 in 48/99) se v 4. členu spremeni določitev poteka hitre ceste, označene s številko H4, tako da se ta glasi:

Številka
ceste

Začetek
na

H4

A1

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

[Razdrto–Vipava–] Log–Ajdovščina–
Selo–Nova Gorica–Vrtojba

meja I

26,380

MV

2. člen
V 5. členu se spremeni določitev poteka glavnih cest
I. reda, označenih s številkama 3 in 12, tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

3

A1

12

A1

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Pesnica–Lenart–Murska Sobota–
Dolnji Lakoš–obvoznica Lendava–
Dolga vas

meja H

86,765

MP

Razdrto–Vipava–Log

H4

18,000

MP
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3. člen
V 6. členu se spremeni določitev poteka glavnih cest
II. reda, označenih s številkama 104 in 109, tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

104

210

Kranj V–Brnik–Mengeš–Trzin

10

22,633

MP

109

Meja HR Petišovci–Dolnji Lakoš

3

4,300

MP

4. člen
V 7. členu se spremeni določitev poteka regionalne
ceste I. reda, označene s številko 203, tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

203

meja I

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Predel–Bovec (po obvoznici)–
Kobarid

102

38,320

MP

5. člen
V 8. členu se spremeni določitev poteka regionalnih
cest II. reda, označenih s številkami 442, 443 in 444, tako
da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

442

232

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Martjanci–Dobrovnik–
krožno križišče pri Dolgi vasi

3

23,601

MP

443

109

Dolnji Lakoš–Lendava–Pince

meja H

9,350

MP

444

H4

Log–Ajdovščina (obvoznica)–
Selo–Nova Gorica–Rožna dolina

meja I

30,740

MP

6. člen
V 9. členu se spremeni določitev poteka regionalnih
cest III. reda, označenih s številkami 627, 651, 711 in 929,
tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

627

10

Črni kal–Osp

meja I

4,590

MP

651

215

Trebnje–Novo mesto (Bršljin–
obvoznica)–po cesti 105–
Novo mesto (občina–Šmihelski most)

419

16,400

MP

Fram–Rače–Kungota–Kidričevo

2

13,692

MP

711

430

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 340-38/97-4
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Uradni list Republike Slovenije

4922.

Št.

Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
telefonskih storitev

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih
storitev
I
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene osnovnih telefonskih storitev, in sicer:
Vrsta storitve

Cena v SIT

Telefonski impulz
– naročniški telefon
3,45
Telefonska naročnina
– enojčni priključek
1013,20
– dvojčni priključek
825,50
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
II
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati soglasje k
cenam osnovnih telefonskih storitev (Uradni list RS, št. 6/99)
III
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 384-08/99-1
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r
Podpredsednik

4923.

Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu
za prodajo telefonskih storitev

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o tarifnem sistemu
za prodajo telefonskih storitev
1. člen
Drugi stavek v prvem odstavku 8. člena odloka o tarifnem razmerju za prodajo telefonskih storitev (Uradni list RS,
št. 37/97 in 2/99, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako,
da se glasi:
»Telefonski impulz je časovni interval, ki je enoten v
notranjem prometu, v mednarodnem prometu pa je odvisen
od posameznih območij.«
2. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V notranjem prometu velja za celotno območje Slovenije enotni časovni interval 60 sekund. Enota za zaračunava-
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nje je impulz, pri čemer velja razmerje 1 impulz je 3,45 SIT.
Impulz je časovni interval in znaša 60 sekund.«
3. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V mednarodnem telefonskem prometu je pet območij.
Za posamezno območje veljajo naslednje cene, brez davka
na dodano vrednost:
I. območje
60,03 SIT/min
II. območje
77,48 SIT/min
III. območje
121,73 SIT/min
IV. območje
172,53 SIT/min
V. območje
299,34 SIT/min
Posamezne države so razporejene v območja glede na
višino stroškov, pri čemer so upoštevani terminalni in tranzitni stroški, stroški mednarodnih prenosnih poti in stroški
komutacije.
I. območje:
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Kanada, Liechtenstein, Luksemburg, Madžarska, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica, Vatikanska mestna država (Sveti sedež), Združene države Amerike, ZDA –
Aljaska, ZDA – Havaji, Združeno kraljestvo.
II. območje:
Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Hrvaška, Jugoslavija, Latvija, Litva, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Malta, Poljska,
Romunija, Slovaška.
III. območje:
Alžirija, Andora, Avstralija, Bahami, Belorusija, Ciper,
Ferski otoki, Francoska Gvajana, Gibraltar, Guadeloupe,
Islandija, Maroko, Martinik, Moldavija republika, Reunion,
Ruska Federacija, St. Pierre in Miquelon, Tunizija, Turčija,
Ukrajina.
IV. območje:
Ameriška Samoa, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Avstralsko zunanje ozemlje, Azerbajdžan,
Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Burkina Faso, Čile, Deviški otoki (Britanski),
Deviški otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska republika, Falklandski otoki (Malvini), Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Hongkong, Indija, Iran,
Izrael, Jamajka, Japonska, Jemen, Južna Afrika, Kajmanski
otoki, Kazahstan, Kolumbija, Komori, Kongo, Koreja republika, Kuvajt, Libanon, Libija, Malavi, Maldivi, Malezija, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mikronezija (Federativne države),
Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nizozemski
Antili, Nova Zelandija, Oman, Otoki Turks in Caicos, Papua
Nova Gvineja, Portoriko, Ruanda, Saint Helena, Saint Kitts
in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent In Grenadine, Salvador,
Samoa, Saudova Arabija, Severni Marianski Otoki, Sierra
Leone, Singapur, Sirska Arabska Republika, Svazi, Šrilanka, Tadžikistan, Tajvan, provinca Kitajske, Tanzanija, Združena republika, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Urugvaj, Venezuela, Zahodna Samoa, Kongo, Demokratična republika,
Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki, Komori.
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V. območje
Afganistan, Angola, Anguilla, Armenija, Bangladeš, Država Brunej, Burundi, Butan, Cookovi otoki, Čad, Diego
Garcia, Džibuti, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francoska Polinezija, Grenlandija, Guam,
Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indonezija, Irak,
Jordanija, Kambodža, Kamerun, Karibi, Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Koreja, Demokratična ljudska republika, Kostarika, Kuba, Laoška ljudska demokratična republika, Lesoto, Liberija, Macau, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mehika, Mjanmar, Mongolija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Niue, Nova Kaledonija, Pakistan, Palau, Panama,
Paragvaj, Peru, Sao Tome in Principe, Sejšeli, Senegal,
Slonokoščena obala, Salomonovi otoki, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam, Tajska, Togo, Tokelau,
Tonga, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Otoki Wallis in Futuna, Zambija, Zimbabve.«
4. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 384-05/99-3
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Sprednja stran kovancev za 10 tolarjev je naslednja:
– v zgornji tretjini kovanca je upodobljen konj, ki se
vzpenja. Ob robu, na desni polovici kovanca, je v latinščini
izpisano ime »EQUUS«, ob njem pa je številčna oznaka
vrednosti v Braillovi pisavi za slepe. Na levi, zgornji polovici
kovanca je oznaka vrednosti s številko »10«.
5. člen
Zadnja stran kovanca je naslednja:
– v sredini je izbočena krožna površina, v kateri je
odtisnjena vrednost kovanca s številko; na levi strani kovanca je od spodaj navzgor izpisano ime »REPUBLIKA SLOVENIJA«; na desni strani kovanca je ob robu od zgoraj
navzdol izpisana vrednost kovanca z besedama »DESET
TOLARJEV«. Med besedama je vodoravno odtisnjena letnica kovanja »2000«.
6. člen
Obod kovanca za 10 tolarjev je nazobčan.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 448-03/99-2
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4924.

Odlok o glavnih znamenjih kovanca za 10
tolarjev

Na podlagi drugega odstavka 69. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
17/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev
1. člen
Republika Slovenija izda kovanec za 10 tolarjev z glavnimi znamenji, ki so določena s tem odlokom.
2. člen
Kovanec za 10 tolarjev se izdela iz zlitine, ki vsebuje
75% bakra in 25% niklja.
3. člen
Kovanec za 10 tolarjev ima težo 5,75 grama in premer
22 milimetrov.
Pri posameznem kovancu je dopusten odmik od teže
do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 milimetra nad
oziroma pod premerom.

4925.

Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in drugega odstavka
14. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 49/97) je Vlada Republike Slovenije na
139. seji dne 16. 12. 1999 sprejela

SKLEP
o prenosu nadomeščenih delov državnih cest
med občinske ceste
I
Odseki glavne ceste G1-3 skozi Lendavo in Dolgo vas,
ki so bili nadomeščeni z izgradnjo obvozne ceste Lendave,
se prenesejo med občinske ceste tako, da se
– odsek glavne ceste G1-3/0324, od križišča z regionalno cesto R2-443 v Lendavi do križišča z regionalno cesto R2-442 v Dolgi vasi, kategorizira kot občinska cesta v
kategoriji zbirne mestne ceste;
– odsek glavne ceste G1-3/0325, od križišča z regionalno cesto R2-442 v Dolgi vasi donovega priključka tega
odseka na obvozno cesto Lendave, kategorizira kot občinska cesta v kategoriji zbirne mestne ceste.

Uradni list Republike Slovenije
Regionalna cesta R2-442 (Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas) se v delu odseka št. 1319 od novega krožnega
križišča z obvozno cesto Lendave pri Dolgi vasi do križišča z
zbirno mestno cesto iz prve alinee prejšnjega odstavka kategorizira kot občinska cesta v kategoriji lokalne ceste.
II
Dela glavne ceste G1-10 na odseku št. 0295 med
Trzinom in Črnučami, ki sta bila nadomeščena z rekonstruirano cesto in ki se ohranjata kot prometna površina, se
preneseta med občinske ceste tako, da se
– del odseka od križišča te ceste z G2-104 v Trzinu do
km 0,720 kategorizira kot občinska cesta v kategoriji zbirne
krajevne ceste;
– del odseka od km 0,720 do km 0,888 kategorizira
kot občinska cesta v kategoriji javne poti.
III
Del glavne ceste G2-108 na odseku št. 1182 med
Ribčami in Litijo, ki je bil od km 2,570 do km 3,030 nadomeščen z rekonstruirano cesto, se skupaj z njegovim priključkom na rekonstruirano glavno cesto prenese med občinske ceste v kategoriji javne poti.
IV
Regionalna cesta R1-203 (Predel–Bovec–Kobarid) se
v delu odseka skozi Bovec od km 1,750 do km 3,400
kategorizira kot občinska cesta v kategoriji zbirne krajevne
ceste.
V
Regionalna cesta R2-446 (Sežana–Divača) se v delu
odseka št. 1016 med starim in novim priključkom na Partizansko cesto v Sežani kategorizira kot občinska cesta v
kategoriji lokalne ceste.
VI
Regionalna cesta R3-651 (Trebnje–Novo mesto (Bršljin) – po cesti 105 – Novo mesto (občina–Šmihelski most)
se v delu odseka št. 1198 od km 15,320 do starega priključka na glavno cesto G2-105, ki je bil nadomeščen z
izgradnjo obvozne ceste mimo Bršljina, kategorizira kot občinska cesta v kategoriji zbirne mestne ceste.
VII
Regionalna cesta R3-711 (Fram–Rače–Hajdina) se v
odseku med Kungoto in Hajdino, ki je bil nadomeščen z
odsekom ceste med Kungoto in njenim priključkom na glavno cesto G1-2 pri Kidričevem, kategorizira kot občinska
cesta v kategoriji lokalne ceste.
VIII
Regionalna cesta R3-627 (Kastelec–Socerb), ki je bila
nadomeščena z regionalno cesto R3-627 (Črni kal–Osp),
se kategorizira kot občinska cesta v kategoriji lokalne ceste.
IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št.
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Št. 346-22/99-2
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4926.

Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste

Na podlagi 18. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) je Vlada Republike Slovenije na 139. seji
dne 16. 12. 1999 sprejela

SKLEP
o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
I
Opusti se del državne ceste G1-3 (Pesnica–Lenart–
Murska Sobota–Lendava–Dolga vas) od km 13,940 do km
14,170 na odseku št. 0322 (Črenšovci–Lendava), ki je bil
nadomeščen z izgradnjo obvozne ceste Lendave.
II
Opusti se del državne ceste G1-3 (Pesnica–Lenart–
Murska Sobota–Lendava–Dolga vas) v km 0,850 do km
0,950 na odseku št. 0325 (Dolga vas – državna meja), ki je
bil nadomeščen z rekonstrukcijo njegovega priključka na
obvozno cesto Lendave.
III
Opusti se del državne ceste G1-10 (Ločica–Ljubljana
(Tomačevo) in Kozina–križišče Dekani) v km 2,377 do km
2,650 na odseku št. 0294 (Domžale–Trzin), ki je bil nadomeščen z rekonstrukcijo ceste med Domžalami (Depalo
vasjo) in Ljubljano (Črnučami).
IV
Opusti se dele državne ceste G1-12 (Razdrto–Ajdovščina–Selo) med Logom in Selom, ki so bili nadomeščeni z
deviacijami in ki se ne ohranjajo kot prometne površine.
V
Opuščeni deli državnih cest iz prejšnjih točk tega sklepa se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem, kar
je sestavni del investicije v gradnjo ali rekonstrukcijo cest, s
katerimi so bili nadomeščeni.
VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-22/99-3
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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4927.

Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega
načrta za vzporedni plinovod M 1/1 Kidričevo –
Rogatec; b) predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin; – dolgoročnega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Kidričevo v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta in; – dolgoročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Rogaška Slatina v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/85, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 139. seji dne 16. decembra 1999 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za vzporedni
plinovod M 1/1 Kidričevo – Rogatec
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin
– dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990
za območje Občine Kidričevo v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta in
– dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Rogaška Slatina v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/1 Kidričevo
– Rogatec (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga
je izdelal RC Planiranje d.o.o., pod številko projekta 296/98,
v mesecu septembru 1999 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov
Občine Kidričevo in Občine Rogaška Slatina, ki jih je izdelal
RC Planiranje d.o.o. v septembru 1999.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo energetskega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS,
št. 72/95 in 11/99, v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: državni prostorski planski akti).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Kidričevo in
Občini Rogaška Slatina v obravnavo in sprejem spremembe
in dopolnitve planskih aktov občin.

Uradni list Republike Slovenije
IV
Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Rogaška
Slatina in Občina Rogatec morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta, Občina Kidričevo ter Občina Rogaška Slatina
pa tudi predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
občin. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične tretji dan
po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen
osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Rogaška
Slatina in Občina Rogatec morajo v roku 30 dni po preteku
javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-19/98-4
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

USTAVNO SODIŠČE
4928.

Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti
nekaterih določb zakona o Radioteleviziji
Slovenija in o začasnem zadržanju nekaterih
določb tega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Matjaža Gerlanca iz Velenja, Slovenskih krščanskih demokratov
iz Ljubljane, Janeza Lampreta iz Celja, Keros, d.o.o., Rogaška Slatina, Pavline Kunič iz Črnomlja ter Združenja kabelskih operaterjev Slovenije, Gospodarskega interesnega
združenja, iz Maribora, Kabelskega razdelilnega sistema,
d.d., Maribor, in Kabelskega razdelilnega sistema, d.d.,
Velenje, ki jih zastopa Ivan Gorjup, odvetnik v Mariboru, na
seji dne 9. 12. 1999

s k l e n i l o:
1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
prve alinee prvega odstavka 14. člena, četrtega odstavka
15. člena ter 15.c, 15.d, 15.e, 15.f, 15.g, 15.h in 15.i
člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
18/94, 73/94 – odl. US in 88/99) se sprejmejo.
2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje:
– drugega stavka prvega odstavka 15.e člena, kolikor
se nanaša na kabelske distributerje in druge osebe, ki opravljajo dejavnosti kabelske distribucije,
– druge, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka
ter druge in tretje alinee drugega odstavka 15.g člena in
– 15.h člena zakona o Radioteleviziji Slovenija.
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Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 88/99 – ZRTVS-B). Ker gre za določbe, ki so ob uveljavitvi ZRTVS-B nadomestile prej veljavne določbe, izrek in
nadaljevanje obrazložitve govori o ustreznih določbah zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju: ZRTVS).
2. Pobudnik Matjaž Gerlanc izpodbija prvo alineo prvega odstavka 14. člena, ki med viri financiranja RTVS določa
prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju: prispevek), četrti odstavek 15. člena, češ da obveznost plačila prispevka veže na odjem električne energije, in
15.e člen ZRTVS v delu, ki omogoča zbiranje podatkov od
distributerjev električne energije. Prvi dve določbi naj bi bili
v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (14. člen
ustave), zadnja pa v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 – v nadaljevanju: ZVOP).
3. Pobudniki Slovenski krščanski demokrati, Janez
Lampret in družba Keros, izpodbijajo domnevo, določeno v
četrtem odstavku 15. člena, in 15.c do 15.h člen ZRTVS.
Prva določba naj bi bila v nasprotju z načeli pravne države
(2. člen ustave) in z jamstvom zasebne lastnine (33. člen
ustave). Način zbiranja osebnih podatkov, določen v členih
15.c do 15.i ZRTVS, pa naj bi bil v nasprotju z varstvom
osebnih podatkov (38. člen ustave). Pobudniki predlagajo
začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.
4. Pobudnica Pavlina Kunič izpodbija četrti odstavek
15. člena in 15.č, 15.g in 15.h člen ZRTVS. Domneva, ki
imetništvo radijskega oziroma televizijskega sprejemnika veže na odjemalca električne energije, naj bi bila nedopustna.
Druge izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z varstvom
osebnih podatkov (38. člen ustave).
5. Pobudniki Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Maribor, Kabelsko
razdelilni sistem Rotovž in Kabelsko razdelilni sistem Velenje izpodbijajo 15.e člen ZRTVS v delu, ki jim nalaga posredovanje določenih osebnih podatkov. Izpodbijana določba
naj bi bila v nasprotju z 38. členom ustave. Pobudniki predlagajo začasno zadržanje izpodbijane določbe, ker naj bi jim
zaradi sporne zakonske obveznosti lahko nastala težko popravljiva škoda.
6. Državni zbor in vlada se v danem roku o predlogu
pobudnikov iz 3. točke obrazložitve za začasno zadržanje
ZRTVS nista izjavila.
B)
7. Ker družbe, ki so kabelski operaterji, izkazujejo pravni interes za vložitev pobude, ustavno sodišče ni posebej
presojalo, ali ima pravni interes tudi Združenje kabelskih
operaterjev Slovenije kot gospodarsko interesno združenje.
8. Ustavno sodišče je pobude glede vseh izpodbijanih
določb sprejelo in jih bo presojalo v okviru navedb pobudnikov. Predlogu za začasno zadržanje izpodbijanih zakonskih
določb je deloma ugodilo.
9. Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti
ali delno zadržati izvršitev izpodbijanega akta, če bi zaradi
njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice (39. člen ZUstS). Na eni strani je treba
presoditi, kakšne posledice bi nastale, če izvrševanja spornega predpisa ne bi zadržalo, pa bi kasneje ugotovilo njegovo neskladnost z ustavo oziroma z zakonom; na drugi strani
je treba upoštevati težo posledic, ki bi nastale, če bi izvrševanje spornega predpisa zadržalo, pa bi se izkazalo, da
izpodbijanemu predpisu ni mogoče očitati neskladnosti z
ustavo oziroma z zakonom.
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10. Zakonske določbe, glede katerih je predlagano
začasno zadržanje izvrševanja, omogočajo pobiranje prispevka. Predstavljajo podlago tako za ugotovitev, kdo je zavezanec, kot tudi za vzpostavitev evidenc s podatki, potrebnimi za obračun in izterjavo prispevka. Ugoditev predlogu
pobudnikov bi zato dejansko onemogočila financiranje javnega zavoda iz tega vira. V primeru, če bi se kasneje izkazalo, da so izpodbijane zakonske določbe v skladu z ustavo,
pa teh sredstev ne bi bilo mogoče nadomestiti.
11. Na drugi strani samega dejstva, da so imetniki
radijskih oziroma televizijskih sprejemnikov dolžni plačevati
določeno dajatev, pobudniki iz 3. in 5. točke obrazložitve
ne izpodbijajo. V zakonu določeno domnevo, da ima radijski
oziroma televizijski sprejemnik vsak odjemalec električne
energije, lahko vsak domnevni zavezanec izpodbija. Ni torej
verjetno, da bi bil zaradi izpodbijanega četrtega odstavka
15. člena dolžan plačevati prispevek nekdo, ki sprejemnika
nima. Predlog za zadržanje izvrševanja četrtega odstavka
15. člena je zato ustavno sodišče zavrnilo.
12. Težko popravljive posledice pa lahko nastanejo
zaradi zbiranja, posredovanja in uporabe podatkov, če bi se
kasneje izkazalo, da so v nasprotju z ustavo. Morebitna
naknadna razveljavitev zakonskih določb bi namreč preprečila le nadaljnji obstoj evidenc in s tem uporabo podatkov,
zbranih na podlagi izpodbijanih določb, škodljivih posledic,
nastalih do razveljavitve, pa ne bi odpravila. Da bi v največji
možni meri zmanjšalo verjetnost nastanka takšnih posledic,
je ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje tistih zakonskih določb, ki niso nujno potrebne za obračun in izterjavo prispevka. Ugotovitev zavezancev in obračun prispevka
sta mogoča že s pridobitvijo podatkov o imenu in priimku ter
naslovu fizičnih oseb in o nazivu pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov ter njihovem naslovu
od distributerjev električne energije.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena in 39. 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. Točko 1 sklepa je sprejelo soglasno,
2. točko pa s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali
sodnice in sodniki Fišer, Geč-Korošec, Janko in Modrijan.
Št. U-I-238/99
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.
Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

BANKA SLOVENIJE
4929.

Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 12. točke sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in 85/99) in 13.
točke sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident
kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 50/99) ter 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o
pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa
s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99,
74/99 in 85/99) se tekst v točkah od 38. do 41. spremeni
tako, da se glasi:
“38. Prilive iz tujine na skrbniški račun banka knjiži s
splošnim deviznim nalogom.
Plačila na skrbniški račun nerezidenta v tuji valuti banka
knjiži:
v breme računa 3810
osnova 502
v dobro računa 7810
osnova 502
oziroma, če je priliv iz tujine prispel preko rednih računov:
v breme računa 310 ali 701 ali 708 osnova 502 ali
565
v dobro računa 7810
osnova 502 ali 565
v breme računa 3810
osnova 565
v dobro računa 3100
osnova 565.
Če pogodba določa tolarski skrbniški račun nerezidenta banka knjiži:
v breme računa 310 ali 701 ali 708 ali 801 ali 808
osnova 502 ali 565
v dobro računa 2769 ali 2749
v breme računa 2769 ali 2749
v dobro računa 1000
v breme računa 1084
v dobro računa 8810
osnova 502 ali 565.
39. Naložbe v vrednostne papirje
Ob nakupu vrednostnih papirjev banka knjiži na podlagi predloženega potrdila o sklenjenem poslu. Pri nakupu
vrednostnega papirja, ki je deponiran pri Klirinško depotni
družbi, če se skrbniški račun vodi v domači valuti, banka z
obvestilom o prilivu iz tujine knjiži:
v breme računa 8810
osnova 520 ali 541 ali 543
v dobro računa 1084
in s splošnim deviznim nalogom
v breme računa 99430
v dobro računa 99930.
Če se skrbniški račun nerezidenta vodi v tuji valuti,
banka knjiži s splošnim deviznim nalogom:
v breme računa 3100
osnova 565
v dobro računa 3810
osnova 565
v breme računa 99430
v dobro računa 99930
v breme računa 1084
v dobro računa 1000
v breme računa 7810
osnova 565
v dobro računa 8810
osnova 565
in z obvestilom o prilivu iz tujine:
v breme računa 8810
osnova 520 ali 541 ali 543
v dobro računa 1084.
Kadar so izpolnjeni pogoji iz 3. točke sklepa o načinu
in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji banka nakup vrednostnih papirjev
zunajbilančno knjiži:
v breme računa 99433
v dobro računa 99933.
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40. Pri prodaji vrednostnega papirja, ki je deponiran
pri Klirinško depotni družbi, banka na podlagi prejetega
potrdila o prodaji, knjiži s splošnim deviznim nalogom:
v breme računa 99930 ali 99931 ali 99932 ali 99933
v dobro računa 99430 ali 99431 ali 99432 ali 99433
in z nalogom za plačilo v tujino:
v breme računa 1084
v dobro računa 8810 osnova 520 ali 541 ali 543.
41. Repatriacija sredstev iz skrbniškega računa
Če se skrbniški račun nerezidenta vodi v domači valuti,
banka knjiži s splošnim deviznim nalogom:
v breme računa 8810 osnova 565 ali 102
v dobro računa 1084
v breme računa 1000
v dobro računa 801 ali 808 ali 701 ali 708 ali 310
osnova 565 ali 102.
Če se skrbniški račun vodi v tuji valuti, banka knjiži s
splošnim deviznim nalogom:
v breme računa 1000
v dobro računa 1084
v breme računa 8810
osnova 565
v dobro računa 7810
osnova 565
v breme računa 7810
osnova 565
v dobro računa 3810
osnova 565
v breme računa 3810
osnova 565 ali 501 ali 502
v dobro računa 310
ali 701 ali 708
osnova 565 ali 501 ali 502.“
2
V točki 54 se briše zadnja alinea.
3
V Prilogi 1: dinamika pošiljanja poročil in podatkov iz
nalogov za spremljanje prometa po računih se dodajo naslednji računi:
Račun
iz kontnega
okvira

Dinamika
poročanja

3810
778* **
7810
8810

dnevno
mesečno
dekadno
dekadno

Poročilo
po valutah

Promet
v breme

Promet Mesečno
v dobro poročilo
po
državah

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü

V komentarju v Prilogi 1 se doda nov stavek:
** poroča se za depozite.
4
V Prilogi 2: šifranti, potrebni za izpolnjevanje nalogov:
šifrant plačil iz tujine in plačil v tujino, se spremeni tekst pri
šifri 572 tako, da se glasi:
“572 - odkup tuje gotovine in čekov od pogodbenih
menjalnic oziroma odkup tuje gotovine od ostalih pravnih
oseb ter prodaja tuje gotovine pravnim osebam.“
5
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2000.
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.
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Popravek
V sklepu Sodnega sveta, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 100-4783/99 z dne 10. 12. 1999, se besedilo za
javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
pravilno glasi:
namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v
Domžalah.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/98) pošljejo na naslov: Sodni svet
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639, v 15
dneh od objave popravka tega poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

VSEBINA
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MINISTRSTVA

4877. Ukaz o zaprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Singapur
15141

4879. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1999, obrazcu napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za
obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
15144
4880. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev, mesa ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Sisačko-Moslavačke županije v Republiki Hrvaški
15157
4881. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in dvijih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Osiješko Baranjske in
Požeško Slavonske županije v Republiki Hrvaški 15157
4882. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Istarske in Primorsko-Goranske v Republiki Hrvaški
15157
4883. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Dletvo
15157
4884. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju
15158

VLADA
4919. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
15230
4920. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
15230
4921. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest
15231
4922. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
15233
4918. Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
15222
4923. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu
za prodajo telefonskih storitev
15233
4924. Odlok o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev 15234
4878. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok
15141
4925. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste
15234
4926. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste
15235
4927. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/1 Kidričevo – Rogatec; b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin; – dolgoročnega plana Občine Ptuj za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Kidričevo v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta in; – dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Rogaška Slatina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
15236

USTAVNO SODIŠČE
4928. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti
nekaterih določb zakona o Radioteleviziji Slovenija in o začasnem zadržanju nekaterih določb
tega zakona
15236

BANKA SLOVENIJE
4929. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
15237
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DOBRNA
4885. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna
15165

4902. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Puconci s prostorskimi
sestavinami planov
15182
4903. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2000
15183

OBČINE

JESENICE
4886. Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
15168
KIDRIČEVO
4887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999
15170
4888. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo
15170
KOBILJE
4889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju Kobilje
15173
KUZMA
4890. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan
31. 12. 1998
15174
MEŽICA
4891. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu
2000
15175
MISLINJA
4892. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2000
15176
4893. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Mislinja
15176
4894. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete v Občini Mislinja za leto 2000 15176
4895. Sklep o najemnini za grobni prostor za leto 2000 15176
4896. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
15177
MURSKA SOBOTA
4897. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
15177
4898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
15178
4899. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota 15179

SEŽANA
4904. Odlok o občinskih cestah

ŠALOVCI
4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
15193
4906. Odlok o občinskih cestah
15193
4907. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šalovci
15203
4908. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v
Občini Šalovci
15206
4909. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Šalovci
15206
ŠKOCJAN
4910. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 1999
15207
4911. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2000 15207
ŠTORE
4912. Odlok o občinskih cestah
15209
4913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 za območje Občine Štore in družbenega
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