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DRŽAVNI ZBOR

622. Odlok o soglasju k spremembam pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (OdPSFS-A)

Na podlagi 24. člena odloka o ustanovitvi Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) ter v skladu s 172. členom poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 15. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o soglasju k spremembam pravilnika o merilih in

pogojih za uporabo sredstev Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki

Sloveniji (OdPSFS-A)

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k spre-
membam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji z dne 27. 9. 1999.

Št. 412-01/96-20/8
Ljubljana, dne 15. februarja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

623. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. 2.
2000 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je posla-
nec Miroslav Mozetič dne 25. 1. 2000 oziroma 2. 2. 2000
podal odstopno izjavo, zato mu v skladu s tretjim odstavkom

248. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je ter šesto alineo prvega odstavka in drugim odstavkom
9. člena zakona o poslancih preneha mandat z 11. 2. 2000.

Št. 020-02/92-27/109
Ljubljana, dne 11. februarja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

624. Odlok o pomilostitvi obsojenke in obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. člena zakona o pomilosti-
tvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenke in obsojenca

1. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno ob-

sodbo:
Katji Tuksar, roj. 20. 9. 1970 v Slovenj Gradcu, se

kazen 1 leta zapora spremeni v pogojno obsodbo, s tem, da
se kazen ne bo izvršila, če obsojenka v 3 letih ne bo storila
novega kaznivega dejanja.

2. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Matjažu Otavniku, roj. 13. 5. 1956 v Beogradu, se

kazen 2 let zapora zniža za 6 mesecev.

Št. 725-02-2/2000-1
Ljubljana, dne 11. februarja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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625. Uredba o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih
sredstev v skupino nevarnosti in izdaje
dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi
sredstvi

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, 23. in 59. člena
zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) ter 53. čle-
na in osemintridesete alinee 55. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev

v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za
trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

1. člen
Ta uredba določa višino stroškov razvrstitve fitofarma-

cevtskih sredstev v skupino nevarnosti in višino stroškov v
postopku za izdajo dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevt-
skimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: postopek izdaje dovo-
ljenja), ki jih mora plačati predlagatelj zahtevka za izdajo
dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (v na-
daljnjem besedilu: predlagatelj). Ti stroški ne vključujejo
bioloških testov učinkovitosti in fizikalno kemijskih analiz
fitofarmacevtskih sredstev.

2. člen
Za postopek izdaje dovoljenja plača predlagatelj na-

slednje stroške:

1. za stalno dovoljenje za fitofarma-
cevtsko sredstvo z eno pripadajočo aktivno
snovjo, ki še ni bilo razvrščeno v skupino
nevarnosti:

a) za biotična sredstva ali sredstva
na osnovi feromonov 245.000 SIT;

b) za druga fitofarmacevtska sredstva 380.000 SIT;
c) za razvrstitev vsake nadaljnje aktivne

snovi, ki jo vsebuje fitofarmacevtsko sredstvo
iz podtočke b) te točke 230.000 SIT;

2. za podaljšanje stalnega dovoljenja
za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom,
kjer se zahteva ponovna razvrstitev fitofarma-
cevtskega sredstva s pripadajočimi aktivnimi
snovmi 360.000 SIT;

3. za podaljšanje stalnega dovoljenja
za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom,
kjer se ne zahteva ponovna razvrstitev
fitofarmacevtskega sredstva 30.000 SIT;

4. za spremembo dovoljenja za trgovanje
s fitofarmacevtskim sredstvom:

a) za spremembo uporabe 190.000 SIT;
b) za spremembo formulacije, ki zahteva

ponovno razvrstitev 290.000 SIT;
c) za druge spremembe, ki zahtevajo

znanstveno obravnavo 150.000 SIT;
d) za manjše spremembe dovoljenja,

ki ne zahtevajo znanstvene obravnave (spre-
memba imena, zastopnika, proizvajalca, spre-
membe dodatnih snovi, ki se ne razvrščajo
kot nevarne) 2.000 SIT;

5. za prenehanje dovoljenja na podlagi
obvestila proizvajalca 2.000 SIT.

Za fitofarmacevtska sredstva iz 1. točke prejšnjega
odstavka so mišljena sredstva, ki so na tržišču Republike
Slovenije nova ali so sredstva, ki so bila registrirana v Socia-
listični federativni republiki Jugoslaviji in doslej še niso pri-
dobila odločbe o razvrstitvi v skupino nevarnosti na podlagi
nekdanjega zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št.
13/91), ki je bil razveljavljen z zakonom o kemikalijah (Urad-
ni list RS, št. 36/99), oziroma na podlagi zakona o kemika-
lijah.

3. člen
Stroške postopka iz prejšnjega člena plača predlaga-

telj na prehodni račun številka 50100-845-62051, odprt pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana.

Dokazilo o plačilu stroškov mora predlagatelj priložiti k
zahtevku za izdajo dovoljenja za trgovanje, ki ga vloži pri
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kopijo dokazila o plačilu stroškov pošlje Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z dokumentacijo,
potrebno za razvrstitev fitofarmacevtskega sredstva v skupi-
no nevarnosti, Uradu za kemikalije Republike Slovenije.

4. člen
Stroški iz 1. člena te uredbe se, glede na njihovo

specifikacijo v 2. členu, med pristojnima organoma, Ministr-
stvom za zdravstvo – Uradom za kemikalije Republike Slove-
nije (MZ – UKRS) ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP), razmejujejo kot sledi:

Stroški MZ UKRS MKGP
pod točko (stroški v SIT) (stroški v SIT)

1 a 165.000 80.000
1 b 330.000 50.000
1c 230.000 0
2 330.000 30.000
3 0 30.000
4 a 140.000 50.000
4 b 240.000 50.000
4 c 100.000 50.000
4 d 0 2.000
5 0 2.000

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 389-05/99-1
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

626. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Los Angelesu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja
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S K L E P
o povišanju Konzulata Republike Slovenije

v Los Angelesu

1
Konzulat Republike Slovenije v Los Angelesu na čelu s

častnim konzulom se poviša v Generalni konzulat Republike
Slovenije na čelu s častnim generalnim konzulom.

Konzularno območje se ne spremeni.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-04/98-3
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

627. Sklep o postavitvi častnega generalnega
konzula v Los Angelesu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega generalnega konzula

v Los Angelesu

1
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije

v Los Angelesu se postavi Mark Ryavec.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-04/98-3
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

628. Sklep o spremembi sklepa o odprtju
Generalnega konzulata Republike Slovenije v
Splitu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje
zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o odprtju Generalnega

konzulata Republike Slovenije v Splitu

1. člen
V sklepu o odprtju Generalnega konzulata Republike

Slovenije v Splitu (Uradni list RS, št. 39/95) se spremeni
drugi odstavek 1. člena, tako da se glasi:

Konzularno območje Generalnega konzulata Republi-
ke Slovenije v Splitu obsega Zadrsko, Šibeniško-Kninsko,
Splitsko-Dalmatinsko in Dubrovniško-Neretvansko županijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-14/99-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

629. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV
programe

Na podlagi 15. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 88/99) je
Vlada Republike Slovenije na 146. seji dne 10. februarja
2000 sprejela

S K L E P
o spremembi višine prispevka za RTV programe

1. člen
Mesečni prispevek za televizijski in radijski program

RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih in TV sprejemni-
kov v pavšalnem znesku in sicer:
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Od 1. 3. 2000 Od 1. 7. 2000
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov

a) Zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje TV in radijske
sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem
znesku 2.236,00 SIT 2.281,00 SIT

b) Če ima zavezanec za zasebno rabo le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike,
plačujejo mesečni prispevek v višini 661,50 SIT 675,00 SIT

Po ceni, ki velja za fizične osebe pod a) in b), plačujejo prispevek tudi pravne osebe in
posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, vendar za vsak TV in radijski sprejemnik,
če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali posameznika, ki opravlja
samostojno dejavnost.

2. Za javno rabo RTV sprejemnikov

a) Pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo TV in
radijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru kot so: gostinski lokal, hotel, turistična
naselja, trgovine, restavracije in podobno in so namenjeni javni rabi, plačujejo
v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek
v višini 6.328,50 SIT 6.455,00 SIT

V primeru več takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30%.

b) Če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, znaša pavšalni
prispevek 2.372,00 SIT 2.419,50 SIT

c) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih prvih deset TV sprejemnikov v
hotelskih sobah pavšalni mesečni prispevek v znesku 9.493,50 SIT 9.683,50 SIT
za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa 470,50 SIT 480,00 SIT

Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60% prodajnega nočitvenega
učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega
zneska prispevka.

3. Cene iz 1. in 2. točke so najvišje drobnoprodajne cene.

2. člen
Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine na-

ročnikov:

– invalidi s 100% telesno okvaro,

– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je
priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo po-
moč,

– osebe, ki so trajno izgubile sluh,

– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi
za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice,
za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziro-
ma razvedrilu varovancem, učencem oziroma bolnikom,

– diplomatska in konzularna predstavništva, na podlagi
recipročnosti.

Zavezanci, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega
odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevka le na
podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje.

3. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2000.

Št. 384-03/98-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

630. Odredba o obrazcu za obračun davka od
dobička pravnih oseb in načinu predlaganja
obrazca davčnemu organu

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 29/95 in 80/99) in na podlagi tretjega odstavka
109. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98 in 108/99) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu

organu

1. člen
Zavezanci za davek od dobička po zakonu o davku od

dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95,
18/96 in 34/96) sestavijo obračun davka od dobička po
obrazcu in metodologiji za izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki
je sestavni del te odredbe.

2. člen
Zavezanci predlagajo obračun davka od dobička na

tiskanem obrazcu (obrazec DDPO) ali na magnetnem medi-
ju (PC diskete). Navodilo za predlaganje obračunov v raču-
nalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
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3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in način predlaganja obrazca davčnemu organu (Urad-
ni list RS, št. 12/99 in 16/99).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-20/2000
Ljubljana, dne 9. februarja 2000.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

IZPOLNI IZPOSTAVA DAVČNEGA URADA
OBRAZEC DDPO

Davčni urad: .....................................................

Izpostava davčnega urada: ..................................

Šifra izpostave davčnega urada: _ _ _ _

Datum prejema obračuna: ..................................

Podpis oziroma znak: ...............................................

OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
za obdobje ......... do ..........

PRAVNA OSEBA: .........................................................

SEDEŽ: ......................................................................

DAVČNA ŠTEVILKA: _ _ _ _ _ _ _ _

MATIČNA ŠTEVILKA:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ŽIRO RAČUN: .............................................................

ŠIFRA DEJAVNOSTI: _ _ . _ _ _

NAČIN UGOTAVLJANJA DAVKA (obkrožite in izpolnite):

– individualno

– skupinsko:

– številka in datum izdaje odločbe, davčni urad: ..........................................................

– predlagatelj  (naziv in sedež): .................................................................................

– davčna številka predlagatelja: _ _ _ _ _ _ _ _

DAVČNI ZAVEZANEC JE UPORABNIK EKONOMSKE CONE (obkrožite) ................................ DA
in predlaga navedeni obračun (vpišite ustrezno številko): ...................................................... __
(1– za del poslovanja v ekonomski coni, 2 – za del poslovanja izven ekonomske cone,
3 – skupaj za celotno poslovanje)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

Pomen uporabljenih kratic:

· ZDDPO – zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93,  20/95, 18/96, 34/96)
· ZEC – zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98)
· ZFPPod – zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99)
· ZPOOSRP – zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98,

110/99)

SPLOŠNI PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

Davčni zavezanec – uporabnik ekonomske cone, ki ima odločbo davčnega organa po 15. členu ZEC in uveljavlja
posebne davčne ugodnosti po 20. členu ZEC obkroži DA in vpiše ustrezno številko oznake. Davčni obračun predloži
posebej za dejavnosti, ki jih opravlja v ekonomski coni (v obrazec DDPO vpiše oznako 1) in za dejavnosti, ki jih opravlja izven
ekonomske cone (oznaka 2) ter skupaj za celotno poslovanje (oznaka 3).

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:

Zneski se vpisujejo v tolarjih brez stotinov.

Zneski, ki se vnašajo po posameznih zaporednih številkah obrazca:

1. Znesek prihodkov, ugotovljenih v izkazu uspeha, povečan za razliko med povprečnimi cenami in transfernimi cenami
(tretji odstavek 10. člena ZDDPO), zmanjšan za prihodke po 26. členu ZDDPO in zmanjšan za prihodke v višini dodatno
oblikovanih rezerv po drugem odstavku 18. člena ZFPPod.

2. Znesek prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku pravnih oseb. Vpisujejo se tudi prejete dividende v skladu s
četrtim in petim odstavkom 32. člena ZDDPO.

4. Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu uspeha, povečan ali zmanjšan v skladu z določbami ZDDPO.

7. Del zneskov iz zap. št. 2, vključno s plačanim davkom.

10.a Znesek neporabljenih investicijskih rezerv (41. člen ZDDPO).

10.b Znesek izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve sredstev (40. člen ZDDPO,
v povezavi s prvim in drugim odstavkom 39. člena ZDDPO ter 47. členom ZPOOSRP) ter v primeru iznosa sredstev iz
ekonomske cone (tretji in peti odstavek 20. člena ZEC).

10.c Znesek izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru razporeditve dobička za udeležbo v dobičku (tretji
odstavek 39. člena ZDDPO v povezavi s prvim in drugim odstavkom 39. člena ZDDPO ter 47. členom ZPOOSRP).

12. Znesek dobička, prenesenega iz tujine, če je od tega dobička plačan ustrezen davek v tujini.

13. Znesek obračunanih prejetih obresti od vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija,
občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine.

14. Znesek neporabljenih dolgoročnih rezervacij stroškov, ki so bile vključene v davčno osnovo in obdavčene v skladu z
ZDDPO.

Zneski iz zap. št. 12 do 14 so lahko v seštevku največ do višine zneska, ki je enak seštevku zap. št. 5 in zap. št. 11 ali največ
do višine zneska, ki je enak razliki med zap. št. 11 in zap. št. 6. Kolikor je razlika med zap. št. 11 in zap. št. 6 negativna,
davčni zavezanci ne izpolnjujejo zaporednih številk 12 do 14.

18. Znesek, ki ga je davčni zavezanec razporedil za pokrivanje izgub iz preteklih let po določilih 34. do 36. člena ZDDPO,
ob upoštevanju zmanjšanja za prihodke v zvezi z oblikovanjem dodatnih rezerv po 18. členu ZFPPod.

19. Investirani znesek  v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna
sredstva v skladu s prvim in drugim odstavkom 39. člena ZDDPO, 47. členom ZPOOSRP in tretjim odstavkom
20. člena ZEC.
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20. Znesek oblikovanih investicijskih rezerv, vendar največ do 10 % zneska iz zap. št. 16.

21. Znesek oblikovanih rezerv iz dobička, pri zavarovalnicah.

22. Znesek od izplačanih bruto plač novo zaposlenim delavcem v skladu z 42. členom ZDDPO in znesek po četrtem
odstavku 20. člena ZEC.

23. Znesek izplačanih bruto plač invalidom v skladu z 42. členom ZDDPO.

24. Presežek, ki ga je zadruga dosegla v poslovanju s člani – ristorno.

25. Znesek oblikovanih rezerv iz dobička, pri hranilno kreditnih službah.

Zneski iz zaporednih številk 18 do 25 so lahko v seštevku največ do višine zneska iz zap. št. 16.

27. Znesek iz zaporedne številke 26 pomnožen s 25% (38. člen ZDDPO) oziroma z 10 % za dejavnost v ekonomski coni
(drugi odstavek 20. člena ZEC).

28. Znesek iz zap. št. 27.

29. Znesek iz zap. št. 27 pomnožen z 0,50.

30. Znesek iz zap. št. 27 pomnožen z 0,25.

Če je obdobje uveljavljanja olajšave manjše od števila mesecev obračunskega obdobja, se v  zap. št. 28, 29 oziroma 30
vpišejo sorazmerni zneski ob upoštevanju števila mesecev oziroma dni poslovanja.

33. Del zneska iz zap. št. 7.

37. Znesek iz zap. št. 26, deljen s številom mesecev poslovanja.

38. Znesek letne osnove (zap. št. 37 krat 12) pomnožen s 25 % oziroma z 10 % za dejavnost v ekonomski coni.

Višina obroka  akontacije se izračuna v skladu z odredbo o merilih za določitev števila obrokov akontacije davka od dobička
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 77/96), in sicer:
38.a mesečni obrok: zap. št. 38 deljeno z 12, če je zap. št. 38 večja od 50.000 tolarjev,
38.b trimesečni obrok: zap. št. 38 deljeno s 4, če je zap. št. 38 manjša ali enaka 50.000 tolarjev.
Za davčnega zavezanca, ki je tudi uporabnik ekonomske cone se mesečni oziroma trimesečni obrok akontacije določi  glede
na višino akontacije  za celotno poslovanje (obrazec DDPO z oznako 3).

DODATNI PODATKI

V zaporedne številke 39 do 59 vpišejo davčni zavezanci zneske, ki so jih uporabili pri izračunu davčne osnove po ZDDPO.

61. Prihodki, ki se v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZFPPod ne vštevajo v davčno osnovo.

V primeru, da se poslovno leto razlikuje od koledarskega, se vpišeta meseca pričetka in konca poslovnega leta.

NAVODILO ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ OBRAZCA ZA OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
V RAČUNALNIŠKI OBLIKI

1. Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb tudi na magnetnih medijih (PC
disketah).

2. Zavezanci predložijo disketo na izpostavo pristojnega davčnega urada skupaj z izpisom celotne vsebine diskete.
Navedeni izpis, ki mora biti popolna kopija računalniških podatkov  (brez posebnih oblikovnih dodatkov), potrdi odgovor-
na oseba zavezanca.

Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije bo pripravila program za vnos podatkov za obračun davka od dobička pravnih
oseb. Pravne osebe ga bodo dobile na izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za PC disketo.
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2.1. Magnetni medij (PC disketa) mora imeti naslednje lastnosti:

– velikost 3.5"  (720 Kb ali 1.44 Mb)
– formatirano  v MS-DOS formatu
– zapisano  v ASCII kodni tabeli, kodna tabela 852
– naziv datoteke je PODAVSQ.DAT
– zapisi datoteke morajo imeti predpisano dolžino (tabela) in biti zaključeni z dvema posebnima znakoma CR in LF.

2.2 . Na magnetni medij je potrebno čitljivo  napisati:

– naziv in naslov pravne osebe
– število zapisov
– vse izbrane in v tej točki naštete lastnosti magnetnega medija (PC diskete).

Podrobna vsebina računalniškega zapisa – struktura datoteke PODAVSQ.DAT

Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja
številka pozicija pozicija polja (L, D) na obrazcu

1 1 35 35 L Pravna oseba
2 36 70 35 L Sedež (kraj, ulica, hišna številka)
3 71 78 8 – Davčna številka
4 79 85 7 – Matična številka
5 86 103 18 L Žiro račun (brez vezajev)
6 104 108 5 – Šifra dejavnosti SKD
7 109 116 8 – Obdobje od DDMMLLLL
8 117 124 8 – Obdobje do DDMMLLLL
9 125 125 1 – Način ugotavljanja davka (I – individualno, S –

skupinsko)
10 126 140 15 L Skupinski obračun – številka odločbe
11 141 148 8 – Skupinski obračun – datum odločbe
12 149 150 2 – Skupinski obračun – davčni urad
13 151 185 35 L Skupinski obračun – predlagatelj – naziv
14 186 220 35 L Skupinski obračun – predlagatelj – sedež
15 221 228 8 – Skupinski obračun – predlagatelj – davčna

številka
16 229 229 1 – Davčni zavezanec je uporabnik ekonomske cone

(D – da, N – ne)
17 230 230 1 – Davčni zavezanec predlaga navedeni obračun: (1

– za del poslovanja v ekonomski coni, 2 – za del
poslovanja izven ekonomske cone, 3 – skupaj za
celotno poslovanje)

18 231 245 15 D 1. Prihodki (999999999999999)
19 246 260 15 D 2. Zmanjšanje prihodkov za prihodke, dosežene z

udeležbo pri dobičku pravnih oseb
20 261 275 15 D 3. Prihodki – skupaj
21 276 290 15 D 4. Odhodki
22 291 305 15 D 5. Davčna osnova I
23 306 320 15 D 6. Negativna razlika
24 321 335 15 D 7. Prihodki, doseženi z udeležbo pri dobičku

pravnih oseb, vključno s plačanim davkom
25 336 350 15 D 8. Razlika med obrestmi, obračunanimi po skupni

povprečni ponderirani medbančni letni obrestni
meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni
zavezanec za posojila zaposlenim, lastnikom ali
povezanim osebam

26 351 365 15 D 9. Razlika med obrestmi, ki jih je banka ali druga
finančna organizacija zaračunala tretjim osebam in
obrestmi, ki jih je zaračunala za dana posojila
lastnikom ali povezanim osebam
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Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja
številka pozicija pozicija polja (L, D) na obrazcu

27 366 380 15 D 10. Neporabljen del investicijskih rezerv ter
izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v
primeru prodaje oziroma odtujitve sredstev in
razporeditve dobička za udeležbo v dobičku (10.a
do 10.c) od tega:

28 381 395 15 D 10.a Neporabljen del investicijskih rezerv
29 396 410 15 D 10.b Izkoriščene davčne olajšave iz naslova

investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve
sredstev

30 411 425 15 D 10.c Izkoriščene davčne olajšave iz naslova
investicij v primeru razporeditve dobička za
udeležbo v dobičku

31 426 440 15 D 11. Povečanje davčne osnove – skupaj
32 441 455 15 D 12. Dobiček prenesen iz tujine
33 456 470 15 D 13. Prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih

vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995
izdale Republika Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali
občine

34 471 485 15 D 14. Neporabljene, že obdavčene dolgoročne
rezervacije stroškov

35 486 500 15 D 15. Zmanjšanje davčne osnove – skupaj
36 501 515 15 D 16. Davčna osnova II
37 516 530 15 D 17. Davčna izguba
38 531 545 15 D 18. Pokrivanje izgub iz preteklih let
39 546 560 15 D 19. Investirani znesek v opredmetena osnovna

sredstva (razen v osebna motorna vozila) in
neopredmetena dolgoročna sredstva

40 561 575 15 D 20. Investicijska rezerva
41 576 590 15 D 21. Rezerve pri zavarovalnicah
42 591 605 15 D 22. Olajšava za novo zaposlene delavce
43 606 620 15 D 23. Olajšava za zaposlene invalide
44 621 635 15 D 24. Zadružni ristorno
45 636 650 15 D 25. Rezerve pri hranilno kreditnih službah
46 651 665 15 D 26. Davčna osnova III
47 666 680 15 D 27. Davek

          48 681 695 15 D 28. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s
poslovanjem na novo na demografsko ogroženih
območjih – za prvo, drugo in tretje leto

49 696 710 15 D 29. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s
poslovanjem na novo na demografsko ogroženih
območjih – za četrto leto

50 711 725 15 D 30. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s
poslovanjem na novo na demografsko ogroženih
območjih – za peto leto

51 726 740 15 D 31. Zmanjšanje davka – skupaj
52 741 755 15 D 32. Davčna obveznost
53 756 770 15 D 33. Plačani davek od prihodkov, doseženih z

udeležbo pri dobičku pravnih oseb
54 771 785 15 D 34. Vplačane akontacije
55 786 800 15 D 35. Obveznost za plačilo davka
56 801 815 15 D 36. Preveč vplačane akontacije
57 816 830 15 D 37. Osnova za določitev akontacije
58 831 845 15 D 38. Akontacija
59 846 860 15 D 38.a Mesečni obrok
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Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja
številka pozicija pozicija polja (L, D) na obrazcu

60 861 875 15 D 38.b Trimesečni obrok
61 876 890 15 D 39. Razlika v prihodkih iz naslova transfernih cen

(10. člen ZDDPO)
62 891 905 15 D 40. Odhodki/izdatki, ki se po določilih 12. člena

ZDDPO ne vštevajo med odhodke
63 906 920 15 D 41. Denarne kazni
64 921 935 15 D 42. Zamudne obresti od nepravočasno plačanih

davkov in prispevkov
65 936 950 15 D 43. Odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let
66 951 965 15 D 44. Rezervacije za kritje možnih izgub
67 966 980 15 D 45. Formirani popravki vrednosti in odpisane

terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb
68 981 995 15 D 46. Obračunana amortizacija, ki presega

amortizacijo, obračunano na podlagi stopenj,
predpisanih z zakonom

69 996 1010 15 D 47. Obračunana amortizacija dokončno
amortiziranih sredstev

70 1011 1025 15 D 48. Zmanjšanje odhodkov kot rezultat razlike med
transfernimi cenami in povprečnimi cenami

71 1026 1040 15 D 49. Obresti na prejeta posojila od lastnikov ali
povezanih oseb nad skupno povprečno
ponderirano medbančno letno obrestno mero

72 1041 1055 15 D 50. Obračunane plače, ki niso v skladu s
splošnima kolektivnima pogodbama

73 1056 1070 15 D 51. Povračila stroškov zaposlenim, ki presegajo
nadomestila, določena z uredbo

74 1071 1085 15 D 52. 30% dolgoročnih rezervacij stroškov
75 1086 1100 15 D 53. Rezervacije pri bankah, hranilnicah in hranilno

kreditnih službah, ki presegajo višino, ki jo
predpiše Banka Slovenije

76 1101 1115 15 D 54. Splošne rezervacije pri bankah in hranilnicah,
ki se ne priznajo kot odhodek

77 1116 1130 15 D 55. Posebne rezervacije pri bankah in hranilnicah,
ki se ne priznajo kot odhodek

78 1131 1145 15 D 56. 30% reprezentančnih stroškov ter stroškov
upravnega in nadzornega odbora

79 1146 1160 15 D 57. Izplačila za humanitarne, kulturne,
znanstvene, vzgojno–izobraževalne, ekološke,
športne in religiozne namene, ki presegajo 0,3%
ustvarjenih prihodkov

80 1161 1175 15 D 58. Izplačila političnim organizacijam, ki presegajo
znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega

81 1176 1190 15 D 59. Povračila stroškov zaposlenim, ki se po
22. členu ZDDPO ne priznavajo kot odhodek

82 1191 1205 15 D 60. Vrednostni učinek spremembe obračunavanja
zalog

83 1206 1220 15 D 61. Dodatno oblikovane rezervacije po 18. členu
ZFPPod

84 1221 1235 15 D 62. Dodatni podatki – kontrolni seštevek (zap. št.
39 do zap. št. 61)

85 1236 1236 1 – Poslovno leto je enako koledarskemu (D/N)
86 1237 1240 4 – Poslovno leto od MM (meseca) do MM (meseca)

(9999)
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631. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu
imenovanem Namakalni sistem Lipa

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem

Namakalni sistem Lipa

1. člen
S to odredbo se uvede namakanje na kmetijskih zemljiš-

čih na območju Občine Ormož, na kompleksu imenovanem
Namakalni sistem Lipa, v skupni površini 117,2165 ha.

2. člen
Namakanje se uvede na naslednjih kmetijskih zemlji-

ščih:
v k.o. Lipa parc. št. 2727, 2728, 2731, 2779, 2780,

2781, 2782, 2783, 2784, 2923, 2925, 2927, 2929,
2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937,
2938, 2939, 2943, 2944, 2945, 2948, 2952, 2953,
2954, 2956, 2959, 2972, 2973, 2975, 2977, 2978,
2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986,
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994,
2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003,
3006, 3008, 3011, 3012, 3012/1, 3013/1, 3013/2,
3014/1, 3014/2, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, 3056, 3057, 3058/1, 3058/2, 3059, 3060, 3061,
3063/1, 3063/2, 3064, 3065, 3066, 3069, 3070, 3071,
3072, 3073, 3075, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083,
3084, 3085, 3087, 3088, 3089, 3317/1, 3318/2, 3319,
3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327,
3451, 3455, 3456, 3457, 3458/1, 3458, 3459, 3460/1,
3460/2, 3461, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468,
3469, 3470, 3471.

3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izdelava

črpališča, glavnega razvoda in razvodne mreže.

4. člen
Investitor melioracijskih del je Pomurski namakalni kon-

zorcij, g.i.z., Lendavska 11, Murska Sobota.

5. člen
Po končani melioraciji prevzame vse obveznosti in od-

govornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja
melioracijskega sistema investitor.

6. člen
Po končani melioraciji je melioracijski sistem, ki vklju-

čuje črpališče, primarno in sekundarno namakalno omrežje
v celoti last investitorja.

7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosi

investitor. Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpi-
si o urejanju prostora ter mora zagotoviti, da bo pooblašče-
na organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli v
skladu s predpisi o graditvi objektov.

8. člen
Investitorju se naloži, da pri nepremičninah iz 2. člena

te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve te odredbe predlaga

zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knji-
go pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru pri pristoj-
ni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.

9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz

2. člena te odredbe so po končani hidromelioraciji dolžni
poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarne-
ga omrežja melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva
za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-06-35/99
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

632. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Paški Kozjak

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Paški Kozjak

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Paški Kozjak, št. 11-02-1996 z
dne 31. 12. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slove-
nije, Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1.
1996 do 31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški
Kozjak na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospo-
darskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-

darske enote Paški Kozjak je izdelan v treh izvodih za 2249,81
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Slovenj Gradec, v Občini Mislinja oziroma v katastrskih občinah
Kozjak, Sr. Dolič, Zg. Dolič, Završe, Šentilj in Šentvid.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mislinja,
Gozdarska cesta 80, Mislinja, in na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana,
Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodar-
skega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak.
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11/6-98
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

633. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o višini stroškov postopka za potrditev nove
sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje
sorte

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrje-
vanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80
in 82/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini

stroškov postopka za potrditev nove sorte
oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte

1. člen
V odredbi o višini stroškov postopka za potrditev nove

sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list
RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 8/97 in 27/98) se 2. člen
spremeni in dopolni tako, da se glasi:

“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti
sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kultu-
rah oziroma skupini kultur:

Kultura oziroma skupina kultur: SIT/sorto

1. ozimna in jara pšenica, pivovarski ječmen 95.400
2. ostale vrste ozimnega in jarega žita 80.600
3. koruza, sirek za zrnje in ajda 90.100
4. krompir 121.900
5. sladkorna pesa 115.500
6. oljnice 74.200
7. zrnate stročnice 74.200
8. trave, detelje 70.000
9. krmni dosevki 60.400
10. trave za okrasne namene 20.000
11. druge krmne rastline in poljščine 76.300
12. vrtnine-plodovke 60.000
13. druge vrste vrtnin 30.000
14. jagode 70.000 “.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-21-03-58/99
Ljubljana, dne 11. februarja 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

 in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

634. Odredba o začasnem zavarovanju območja Mlak

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Urad-
ni list RS, št. 56/99) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o začasnem zavarovanju območja Mlak

1. člen
Območje Mlak, ki je življenjski prostor nekaterih redkih

in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, se začasno zavaruje
z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti.

2. člen
Ta odredba določa obseg zavarovanega območja, na-

men zavarovanja ter obvezna pravila ravnanja na zavarova-
nem območju.

3. člen
(1) Meja zavarovanega območja je določena na pre-

gledni katastrski karti v merilu 1:5000, ki je priloga in se-
stavni del te odredbe.

(2) Karta iz prejšnjega odstavka je na vpogled na Upra-
vi Republike Slovenije za varstvo narave.

4. člen
Na zavarovanem območju se v obstoječem stanju ohra-

nja:
1. hidrološki režim območja,
2. mikroreliefna struktura,
3. struktura in različni tipi zemljišč in
4. rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati.

5. člen
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. onesnaževati vodo z izpuščanjem ali odvajanjem ne-

prečiščenih tehnoloških, meteornih ali komunalnih odpad-
nih voda, tekočih odpadkov ali drugih tekočih snovi;

2. slabšati kakovost voda;
3. spreminjati vodni režim;
4. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja, ki lahko

vpliva na spremembo vodnega režima ali slabšanje kakovo-
sti vode;

5. odmetavati ali odlagati odpadke;
6. slabšati kakovost tal;
7. spreminjati način ali namen obdelovanja in rabe

zemljišč;
8. uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in vars-

tvo rastlin, razen na obstoječih vinogradih in sadovnjakih;
9. izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostora-

stoče rastline ali uničevati vegetacijske formacije, razen za
opravljane kmetijske dejavnosti v obsegu in na način ob
uveljavitvi te odredbe;

10. nabirati semena in plodove rastlin;
11. loviti, nabirati, preganjati, ubijati prostoživeče živali

ali uničevati njihove razvojne oblike;
12. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore,

kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo in
13. graditi ali postavljati objekte ali naprave.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko:
1. Slovenska vojska na zavarovanem območju nemote-

no opravlja svoje aktivnosti v skladu s svojim programom ob
upoštevanju usmeritev, ki jih pripravi Uprava Republike Slo-
venije za varstvo narave, in ki vključujejo časovno in prostor-
sko izvajanje dejavnosti;

2. potekajo dejavnosti pri gradnji avtoceste v okviru že
sprejetega lokacijskega načrta in ob upoštevanju namena
tega akta o zavarovanju, ki se izvaja z določitvijo naravovar-
stvenih pogojev za nadaljevanje gradnje.
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6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravlja Inš-

pektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

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

Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 354-06-4/99
Ljubljana, dne 9. februarja 2000.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor
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635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne
invalidnosti (EVA 2000 – 2611 – 0003)

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena zakona
o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96, 2/97,
19/97 in 75/97) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

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

ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (EVA
2000 – 2611 – 0003)

1. člen
V pravilniku o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti

(Uradni list RS, št. 20/96) se za 6. členom doda novi 6.a
člen, ki se glasi:

“6.a člen
Če je pri osebi brez enega parnega organa prišlo v

okoliščinah za priznanje vojne invalidnosti po zakonu o voj-
nih invalidih do izgube ali okvare za najmanj 60% in več
drugega parnega organa, se ugotovi odstotek invalidnosti,
kot da je okvara obeh parnih organov nastala v teh okolišči-
nah, pri čemer se za izgubo ali hudo okvaro parnega organa
v točkah iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika odsto-
tek vojne invalidnosti lahko določi do 100% I. skupine.

Če si je kdo hudo okvaril ali izgubil en parni organ v
okoliščinah za priznanje vojne invalidnosti po zakonu o voj-
nih invalidih in mu je na tej podlagi priznan odstotek vojne
invalidnosti, drugi parni organ pa si je okvaril za najmanj
60% ali ga je izgubil po omenjenih okoliščinah, se določi
odstotek vojne invalidnosti za okvaro oziroma izgubo obeh
parnih organov, zmanjšan za 20%. Če je za takšno okvaro
po tem pravilniku in seznamu mogoče določiti 100% I. sku-
pine, se vojna invalidnost oceni s 100% II. skupine.

2. člen
V 7. členu se za besedilom “in 6. člena“ doda besedilo

“ter prvega odstavka 6.a člena“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01700/00015/97-49
Ljubljana, dne 26. januarja 2000.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

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

pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim
ljudem

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove fundacije za
pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem, po-
sredovanim ministrstvu z notarskim zapisom opr. št. SV
846/99 z dne 11. 10. 1999 in s katerim so ustanovitelji
Bojan Ribežl, Milan Kalinger, Janez Kozmus, Ludvig Zvonar
in Marjan Cimerman ustanovili Ustanovo fundacijo za pomoč
invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem, s sedežem v
Celju, Ulica Matevža Haceta 3. Namen ustanove je splošno-
koristno in trajno delovanje pri nudenju pomoči invalidnim in
drugim pomoči potrebnim osebam, z zagotavljanjem moral-
ne in denarne podpore pri njihovem izobraževanju in zapo-
slovanju ter njihovem vključevanju v različne oblike delova-
nja, predvsem na področju izobraževanja, kulture, ekologije
in humanitarnih dejavnosti. Skrajšano ime ustanove je Usta-
nova – fundacija »HUMANITARIUS«.

Št. 017-04-0007/99
Ljubljana, dne 27. januarja 2000.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

636. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove fundacije
za pomoč invalidnim in drugim pomoči
potrebnim ljudem

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) minister za delo,
družino in socialne zadeve izdaja

USTAVNO SODIŠČE

637. Odločba o ugotovitvi, da druga alinea 31. člena
pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih
v zdravstvu, ni v neskladju z zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na zahtevo Računskega sodišča Republike Slove-
nije, na seji dne 20. januarja 2000

o d l o č i l o:

Druga alinea 31. člena pravilnika o napredovanju de-
lavcev, zaposlenih v zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94), ni
v neskladju z zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Računsko sodišče je zahtevalo oceno določbe v

pravilniku iz izreka te odločbe (v nadaljevanju: pravilnik), po
kateri lahko zaposleni pri prvi razporeditvi v plačilni razred
napreduje izjemoma za več kot tri (zdravniki pa za več kot
pet) plačilnih razredov od plačilnega razreda, v katerega je
uvrščen količnik njegovega delovnega mesta, če bi sicer
glede na uvrstitev po istem pravilniku prejel nižjo plačo, kot
je znašala njegova povprečna plača za polni delovni čas v
obdobju zadnjih treh mesecev pred uveljavitvijo pravilnika.

2. Po mnenju predlagatelja uvaja ta določba nove po-
goje za napredovanje, ki jih zakon o razmerju plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 – v nadaljevanju: ZRP) ne vsebu-
je. Ta zakon ministra tudi ne pooblašča, da bi s podzakon-
skim aktom določal dodatne pogoje, tudi ne v poglavju
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Prehodne in končne določbe, ugotavlja predlagatelj, zato je
izpodbijana določba v neskladju s prvim odstavkom 14.
člena ZRP.

3. Minister za zdravstvo je odgovoril, da v izpodbijani
določbi niso opredeljeni nikakršni dodatni pogoji za napre-
dovanje; na njegovi podlagi lahko napredujejo le tisti zapo-
sleni, ki izpolnjujejo vse pogoje za napredovanje po ZRP.
Izpodbijana določba prinaša le izjemo od siceršnjih omejitev
v 28. členu pravilnika. Minister predlaga zavrnitev zahteve
za oceno zakonitosti.

4. Minister za delo, družino in socialne zadeve, ki je na
podlagi petega odstavka 14. člena ZRP med drugim dal
soglasje k pravilniku, je prav tako odgovoril, da v izpodbijani
določbi višina plače ne pomeni pogoja za napredovanje,
temveč le kriterij, ki je ne glede na omejitve v prehodnih
določbah tega pravilnika (in vseh drugih pravilnikov, izdanih
na podlagi 14. člena ZRP) omogočil, da je zaposleni, ki je
izpolnjeval pogoje za napredovanje, določene z zakonom,
lahko napredoval za tako število plačilnih razredov, kot bi jih
dosegel, če bi glede na število let dejanske delovne dobe
na delovnih mestih enake ali podobne stopnje zahtevnosti,
kot je zahtevnost delovnega mesta, ki ga zaseda, napredo-
val vsaka tri leta.

5. Predlagatelj je po takem odgovoru nasprotnega ude-
leženca pri zahtevi vztrajal.

B)
6. Pogoje za napredovanje na delovnem mestu določa

prvi odstavek 14. člena ZRP in so: dodatna funkcionalna
znanja, interdisciplinarna usposobljenost delavca za oprav-
ljanje del na različnih delovnih mestih v okviru poklica, sa-
mostojnost in zamenljivost pri delu, ustvarjalnost ter nad-
povprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času.

7. S pravilnikom pa pristojni minister v skladu z drugim
odstavkom 14. člena ZRP te pogoje ob upoštevanju značil-
nosti zdravstvene dejavnosti le podrobneje opredeli, sam pa
določi število plačilnih razredov, za katere lahko napreduje-
jo zaposleni, razvrščeni v posamezne tarifne skupine, med
drugim tudi primere, ko je mogoče hkrati napredovati za več
plačilnih razredov (četrti odstavek 14. člena ZRP).

8. Izpodbijana določba spada med prehodne določbe
pravilnika, ki urejajo prvo razporeditev zaposlenih v plačilne
razrede. Po prvem odstavku 28. člena pravilnika se zapo-
sleni, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje po 3. točki prve-
ga odstavka 26. člena, uvrsti v plačilni razred, ki bi ga lahko
dosegel, če bi glede na število let dejanske delovne dobe
napredoval vsaka tri leta. V drugem odstavku 28. člena pa
pravilnik to pravilo relativizira, s tem ko določa, da ne glede
nanj, zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje, pri
prvi razporeditvi ne more biti uvrščen za več kot tri plačilne
razrede (zdravniki pa za več kot pet plačilnih razredov) višje
od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delov-
nega mesta.

9. Izpodbijana določba v 31. členu dopušča in ureja
izjemo od omejitve iz drugega odstavka 28. člena pravilni-
ka, ne tudi od prvega odstavka tega člena, potemtakem še
zmeraj le za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za napredova-
nje. Ta izjema torej niti ne določa novih pogojev za napredo-
vanje, kot ji to očita predlagatelj, niti ne ureja izjeme od
pogojev za napredovanje, temveč se njena izjemnost nana-
ša le na uvrstitev v plačilni razred tistih, ki zakonske pogoje
za napredovanje izpolnjujejo.

10. Očitanega neskladja izpodbijane določbe s 14.
členom ZRP torej ni. V oceno ustavnosti in zakonitosti pravil-
nika v celoti se ustavno sodišče ni spuščalo: Računsko
sodišče jo je sicer predlagalo, a z ničimer utemeljilo.

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

40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/95 – ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen in sod-
nice ter sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-282/96
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

638. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora prešel na drugo kandidatko

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije,
s katerim je ugotovil, da je Miroslavu Mozetiču prenehal
mandat poslanca Državnega zbora, na podlagi 9. člena
zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94), je
Republiška volilna komisija na 33. seji dne 16. 2. 2000 na
podlagi 17. in 37. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjo kandidatko s spiska z list kandidatov v SKB – Slo-
venski krščanski demokrati. To je Nada Skuk, roj. 22. maja
1955, stanujoča Cerknica, Casermanova 12.

Kandidatka je dne 14. 2. 2000 podala izjavo, da je
pripravljena prevzeti mandat.

Št. 18-4/96-02/00
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.

Republiška volilna komisija

Namestnik predsednika
Janez Srebot l. r.

Člani:

Bogdan Biščak l. r.

Marija Bukovec-Marovt l. r.

Janez Pogorelec l. r.

Miroslava Palhartinger l. r.

Slobodan Rakočevič l. r.
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OBČINE

639. Poročilo o izidu glasovanja na nadomestnih
volitvah člana Sveta sodnikov za prekrške iz vrst
sodnikov Senata za prekrške Republike
Slovenije

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah člana

Sveta sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov
Senata za prekrške Republike Slovenije

Volilna komisija je izvršila razglas o razpisu nadomest-
nih volitev člana Sveta sodnikov za prekrške (Uradni list RS,
št. 2/00) na podlagi navodil in pojasnil za izvedbo volitev
članov Sveta sodnikov za prekrške (Uradni list RS, št. 2/98)
ter je na seji dne 31. 1. 2000, na podlagi zapisnika volilne-
ga odbora, ki je vodil glasovanje na volišču, ugotovila na-
slednji izid glasovanja na nadomestnih volitvah člana Sveta
sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov Senata za prekrške
Republike Slovenije.

I
Na nadomestnih volitvah člana Sveta sodnikov za pre-

krške, ki ga volijo sodniki za prekrške Senata za prekrške
Republike Slovenije, izmed sodnikov za prekrške tega sena-
ta, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 15,
b) glasovalo je 14 volivcev,
c) oddanih je bilo 14 glasovnic,
č) neveljavnih glasovnic ni bilo,

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

d) neuporabljene glasovnice so bile 3,
e) veljavnih je bilo 14,
f) posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. Maja Pruša 11 glasov,
2. Nasta Katušin 3 glasove.

II
Volilna komisija je ob smiselni uporabi določb zakona o

volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) ugotovila,
da je bila na nadomestnih volitvah za člana Sveta sodnikov
za prekrške iz vrst sodnikov Senata za prekrške Republike
Slovenije izvoljena Maja Pruša, ker je prejela več glasov kot
Nasta Katušin.

III
Volilna komisija pri delu volilnega odbora ni ugotovila

nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

IV
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 31. januarja 2000.

Predsednica
Volilne komisije

Senata za prekrške
Republike Slovenije
Maša Marguč l. r.

BELTINCI

640. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Beltinci

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: dr-
žavni pravilnik Uradni list RS, št. 78/99) in 20. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 1. 2. 2000 sprejel

O D R E D B O
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju

Občine Beltinci

1. člen
S to odredbo se določijo merila, pod katerimi se sme

podaljšati obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij v kate-
rih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bel-
tinci.

2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije smejo praviloma obra-

tovati v rednem obratovalnem času, ki je določen v 3. oziro-
ma v 4. členu državnega pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost. Če gostinski obrat oziroma
kmetija, ki opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določe-
nega v 3. in 4. členu državnega pravilnika, se šteje, da
obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

3. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem

obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje pristojnega
organa Občine Beltinci, ki o tem odloča na podlagi meril iz
te odredbe.

4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratujejo go-

stinski obrati oziroma kmetije (razen diskoteke), v ponede-
ljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo do 1. ure, v petek in
soboto pa do 2. ure naslednjega dne.

Diskoteka sme obratovati: en petek v mesecu do 2.
ure zjutraj naslednjega dne, vsako soboto do 2. ure zjutraj
naslednjega dne in vsako nedeljo do 1. ure zjutraj nasled-
njega dne.
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
mora nosilec dejavnosti pri obratu diskoteka poskrbeti pre-
ko strokovno usposobljene službe za zagotovitev javnega
reda in miru – vse zunaj diskoteke.

K vlogi za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega
časa diskoteke mora nosilec dejavnosti priložiti sklenjeno
pisno pogodbo s strokovno službo za varovanje in varnostni
načrt, ki mora biti usklajen z občinsko upravo.

Okolica diskoteke mora biti zjutraj po njeni uporabi
očiščena. Če je ne očisti nosilec dejavnosti, jo na njegove
stroške očisti komunalna služba.

5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme občasno obrato-

vati tudi izven v tej odredbi določenega podaljšanega obra-
tovalnega časa ob raznih prireditvah (proščenja, veselice,
zabavne prireditve...), vendar si tudi za to izjemno podaljša-
nje obratovalnega časa mora vsakič pridobiti predhodno
soglasje pristojnega organa Občine Beltinci.

Ne glede na določbe, navedene v prejšnjem odstavku
tega člena odredbe, lahko gostinec oziroma kmet na podla-
gi 17. člena državnega pravilnika brez dovoljenja pristojne-
ga organa Občine Beltinci obratuje dlje kot traja redni obra-
tovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter
ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).

6. člen
Ne glede na preostale določbe te odredbe lahko upra-

va Občine Beltinci izdajo soglasja za podaljšanje obratoval-
nega časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na za-
gotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija
svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.) in tako
dolgo, dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k
podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata ozi-
roma kmetije ne izda.

7. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinske-

ga obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko
med letom odvzame v naslednjih primerih:

– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe obča-
nov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se go-
stinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v
času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata ozi-
roma kmetije,

– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije, oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih orga-
nov,

– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obra-
tovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,

– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s stra-
ni uprave Občine Beltinci v izdanem soglasju.

V tem primeru je možno odkloniti soglasje k podaljša-
nju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej.

8. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinske-

ga obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu izda
za določen čas in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku
te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer
mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 105/99
Beltinci, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
sprejetju ureditvenega načrta za obnovo parka v
Beltincih

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 15.
redni seji dne 1. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju

ureditvenega načrta za obnovo parka v Beltincih

I
Javno se razgrne osnutek odloka o sprejetju ureditve-

nega načrta za obnovo parka v Beltincih, ki ga je pod števil-
ko 3/00-UN/BE izdelalo podjetje ZEU- Družba za načrtova-
nje in inženiring Murska Sobota.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Beltinci,

Mladinska 2 v Beltincih in v vseh KS v občini.
Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva obja-

ve tega sklepa v javnem glasilu.

III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične

osebe oziroma, vsi zainteresirani ali prizadeti, pisne pripom-
be oziroma predloge k osnutku odloka pri občinski upravi
Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.

IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku odloka se dolo-

či naknadno in se objavi na krajevno običajen način.

Št. 213/2000
Beltinci, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem
načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
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list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 15.
redni seji dne 1. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb

in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu
ob Kmečki ulici v Beltincih

I
Javno se razgrne osnutek odloka sprememb in dopol-

nitev odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih,
ki ga je izdelalo podjetje ZEU – družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. Murska Sobota.

II
Osnutek odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazi-

dalnem načrtu se razgrne v prostorih Občine Beltinci, Mla-
dinska ul. 2 v Beltincih.

Javna razgrnitev traja 15 dni, računajoč od dneva obja-
ve tega sklepa v javnem glasilu.

III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične

osebe oziroma njeni zainteresirani ali prizadeti, pisne pri-
pombe pri Občinski upravi občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci.

IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku odloka spre-

memb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu se določi
naknadno in se objavi na krajevno običajen način.

Št. 114/2000
Beltinci, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BOROVNICA

643. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Borovnica

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Borovnica (Urad-
ni list RS, št. 42/99) 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 Borovnica na 10. redni seji
dne 27. 1. 2000, na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Borovnica

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 Borovnica.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami, združenji 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 ob-
veščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bo-

rovnica ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine
Borovnica, s sedežem na Paplerjevi 22, (v nadaljnjem bese-
dilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucija-

mi.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
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njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševa-

nje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski
organi;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gopodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– 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;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč in evidenco obraču-

na nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe, skrbi za
izvedbo in opravlja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava kot enovit upravni organ opravlja tudi

naloge režijskega obrata na področju naslednjih gospodar-
skih javnih služb:

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja javnih zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
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– urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje,
– javna razsvetljava.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo strokovno izo-

brazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-

dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
enkrat na mesec.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine, vsebino ali program ter rok
za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog (or-
ganizacija ali institucija).

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Borovnica v roku enega meseca po

uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Borovnica, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Borovnica (Naš časopis, julij 1995).

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

nem listu RS.

Št. 066/3-10/4-111/00
Borovnica, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
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BRASLOVČE

644. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče znaša
0,0597 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od 1. 1. 2000 dalje do določitve nove vrednosti
točke.

Št. 42008/01/2000
Braslovče, dne 3. februarja 2000.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

645. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Braslovče

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Braslovče

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Braslovče na
dan 31. 12. 1999 123.353 SIT.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 od-

stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Braslovče znašajo 11
odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo in
5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno

zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbne-
ga zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom
rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Slove-
niji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007/01/2000
Braslovče, dne 3. februarja 2000.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

CELJE

646. Sklep o razglasitvi rimskega marmornega
kapitela iz Ozke ulice 2 v Celju za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o razglasitvi rimskega

marmornega kapitela iz Ozke ulice 2 v Celju za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Objavljam sklep o razglasitvi rimskega marmornega ka-
pitela iz Ozke ulice 2 v Celju za kulturni spomenik lokalnega
pomena, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na
seji dne 1. 2. 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) in 4. člena odloka Občine
Celje o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
(Uradni list RS, št. 28/86) je Mestni svet mestne občine
Celje na 11. seji dne 1. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o razglasitvi rimskega marmornega kapitela iz

Ozke ulice 2 v Celju za kulturni spomenik
lokalnega pomena
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I
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

enota dediščine:
– rimski kapitel korintskega tipa z akantovim okrasom,

izklesan iz marmorja, najden v Ozki ulici 2 v Celju, na ob-
močju arheološko zavarovanega območja.

Mere: višina 42 cm, širina 88 cm, premer stebra
42 cm. Datacija 2-3 stoletje; rimska doba.

Kapitel je obdelan z vseh strani, kar dokazuje, da je bil
del samostojno stoječega stebra, po svojih dimenzijah je
največji, kar jih poznamo v Celju.

Predmet, opisan v prvem odstavku tega člena, ima kot
največji in v celoti ohranjeni kapitel iz rimske dobe v Celju
zaradi svojih arheoloških in kulturno-zgodovinskih lastnosti
izjemen pomen za Mestno občino Celje in celotno celjsko
regijo. Zato ga razglašamo za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi arheološkega spomenika.

II
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Celeja, sodobno Celje, je bila v rimski dobi eno najpo-

membnejših mest rimske province Norik in največje mesto
njenega južnega dela. Več kot sto let načrtnih arheoloških
raziskav je pripomoglo k sestavljanju slike o izgledu enega
najbogatejših rimskih mest na današnjem slovenskem ozem-
lju. Vsak napis, relief, mozaik ali marmorni člen, ki so jih
Celjani zbirali že od 15. stoletja dalje, je oblikoval podobo o
arheološki preteklosti mesta.

Kapitel iz Ozke ulice 2 je bil najden na mestu, kjer je
tekla tlakovana mestna ulica, ki jo je z dveh strani obdajalo
stebrišče. Najdeni kapitel je edini zaključek stebrov, ki se
nam je ohranil in zaradi tega omogoča popolno rekonstruk-
cijo izgleda kolonade ob glavni mestni ulici. Iz njegovih
dimenzij lahko izračunamo višino stebrov in velikost rimskih
hiš, ki jih je stebrišče podpiralo.

Zaradi navedenih lastnosti je opisani kapitel izjemnega
pomena za arheološko in kulturno-zgodovinsko dediščino.

III
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje predmeta v njegovi izvirnosti in neokrnje-

nosti,
– prepoved rabe spomenika na način ali za namen, ki

bi ogrožal njegov kulturni pomen,
– prepoved kakršnihkoli posegov na predmetu,
– prepoved premeščanja oziroma prenašanja spome-

nika,
– dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja

spomenika strokovnim institucijam ali osebam, ki jih le-ta
pooblasti, če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih name-
nov,

– predmet mora biti hranjen v zavarovanem in zaprtem
prostoru in dostopen javnosti za ogled,

– predmet mora biti ustrezno zavarovan,
– predmet mora biti varovan z alarmnimi napravami.

IV
Za vse posege mora biti izdano predhodno pisno so-

glasje Pokrajinskega muzeja Celje.

V
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega

sklepa izdati odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raz-
iskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni pro-
met, fizično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomeni-
ka, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire,
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za nje-
govo varstvo.

VI
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

RS za področje kulturne dediščine.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 660-3/2000-5
Celje, dne 1. februarja 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

647. Ugotovitveni sklep

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

S K L E P
o objavi ugotovitvenega sklepa

Objavljam ugotovitveni sklep, ki ga je Mestni svet mest-
ne občine Celje sprejel na seji dne 1. 2. 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 1. 2. 2000
sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

I
Mestni svet mestne občine Celje ugotavlja, da je v

drugem odstavku 4. člena odloka o sprejetju sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarske cone“
v Celju (Uradni list SRS, št. 14/86) pri navedbi parcelnih
številk, parcelna številka 1389 k. o. Sp. Hudinja v četrti in
sedmi vrstici navedena dvakrat. V sedmi vrstici se namreč
parcelna številka pravilno glasi “1398“.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-25/81
Celje, dne 1. februarja 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.
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DOLENJSKE TOPLICE

648. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Na Kamenju v
Dolenjskih Toplicah – sprememba

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) in 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice dne 25. 1. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Na Kamenju v
Dolenjskih Toplicah – sprememba

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – spre-
memba, ki je bil sprejet z odlokom (SDL, št. 6/90, 10/90,
12/91 in Uradni list RS, št. 37/95).

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Na Ka-

menju v Dolenjskih Toplicah – sprememba, ki se razgrinjajo,
se nanašajo na območje Škrile in sicer na:

– spremembo lokacijskih pogojev za poslovno-stano-
vanjski objekt ŠPO1,

– dopolnilno gradnjo za poslovno-stanovanjski namen
v križišču med novo obvoznico (lokalna cesta L293040
Dolenjske Toplice–Dobindol–Uršna sela) in ulico Maksa He-
nigmana območje objektov GO2, GO2a in GO2b).

Dopolnjujeta se 8. in 31. člen odloka o zazidalnem
načrtu Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – sprememba, ki
je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 6/90
(spremembe Skupščinski Dolenjski list št. 10/90, 12/91 in
Uradni list RS, št. 37/95) in dodaja nov 9.a člen.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – sprememba, vključno z
osnutkom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – spre-
memba, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dolenjske
Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice, (ogled je mo-
žen vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah od
7.30 do 16.30). V času javne razgrnitve bo organizirana tudi
javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave
bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice.

Št. 350-03-23/00-05
Dolenjske Toplice, dne 30. januarja 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

649. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu Na Kamenju v
Dolenjskih Toplicah – sprememba

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na
12. seji dne 25. 1. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev

odloka o zazidalnem načrtu Na Kamenju v
Dolenjskih Toplicah – sprememba

1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta
Za urejanje in zazidavo prostora južnega in jugozahod-

nega dela naselja Dolenjske Toplice je bil v letu 1990 spre-
jet zazidalni načrt Na Kamenju – sprememba (Skupščinski
Dolenjski list št. 6/90), ki pa je bil tudi večkrat dopolnjen in
spremenjen (Skupščinski Dolenjski list št. 10/90, 12/91 in
Uradni list RS, št. 37/95). V skladu z ZN načrtom Na Kame-
nju in njegovimi spremembami je bil zgrajen del obvozne
ceste Dolenjskih Toplic z mostom, ki je povezal sedaj regio-
nalno cesto R3 733 Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn in
lokalno cesto L 293040 Dolenjske Toplice-Dobindol-Uršna
sela. Z izgradnjo dela obvozne ceste se je jedro naselja
razbremenilo tranzitnega prometa. Zgrajena je bila tudi sta-
novanjska hiša v območju Škrile ob novi obvoznici. Trenutno
se izvajajo dela za izgradnjo apartmajskega naselja v predelu
Škrile.

V času od sprejetja zazidalnega načrta so se nekoliko
spremenile razmere v prostoru, tako glede potreb trenutnih
investitorjev posegov kot tudi glede potreb lokalne skupno-
sti same; spremenila se je tudi zakonodaja, od katere je
odvisna realizacija preostalega dela zazidalnega načrta, vse
to pa narekuje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.

V nadaljevanju predlagani posegi, ki narekujejo spre-
membe in dopolnitve ZN, se nanašajo na predel Škrile in na
predel Močile.

Predel Škrile
1. V letu 1999 je investitor Obrtna zadruga Hrast d.o.o.

iz Novega mesta pridobil na podlagi izvlečkov iz ZN Na
Kamenju – sprememba (št. LDPO-405/98 in LDPO-
296/99) lokacijsko in nato gradbeno dovoljenje za gradnjo
apartmajskega naselja Škrile za objekte ŠPS1-ŠPS8. Za
gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta ŠPO1 je po os-
novnem ZN predviden višinski gabarit pritličje in izkoriščena
mansarda za razliko od ostalih objektov, ki so višinskih ga-
baritov pritličje, nadstropje in izkoriščena mansarda. Investi-
tor predlaga povečanje višinskega gabarita za objekt ŠPO1
za eno etažo, to je pritličje, nadstropje in izkoriščena man-
sarda. Objekt ŠPO1 je umeščen na lokaciji, ki je na območ-
ju apartmajskega naselja terensko nižji, tako da s poveča-
njem višinskega gabarita objekt ne dosega višin ostalih ob-
jektov in torej ne izstopa v silhueti apartmajskega naselja.

2. Dopolnilna gradnja za poslovno-stanovanjski namen
v križišču med novo obvoznico in staro cesto skozi jedro
naselja (območje objektov GO2, GO2a in GO2b).

3. Prilagoditev infrastrukturnih vodov glede na nove
razmere v prostoru.

4. Predlogi individualnih investitorjev.
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Predel Močile
1. Spremembe v arhitekturni situaciji glede števila sta-

novanjskih objektov v območju obstoječe žage.
2. Določitev novih programov glede na potrebe Občine

Dolenjske Toplice v območju blokovne gradnje in v skladu s
tem prilagoditev prometne situacije ter ostalih infrastruktur-
nih vodov.

3. Preureditev zelenih in skupnih površin.
4. Ostale zahteve investitorjev, ki v času priprave tega

programa priprave niso bile znane, bodo pa preverjene v
strokovnih podlagah.

Spremembe in dopolnitve ZN Na Kamenju – spremem-
ba se lahko pripravijo ločeno v dveh ali več postopkih za
območji Škrile in Močile posebej.

2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta

Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
zajema območje določeno po osnovnem zazidalnem načrtu
(Skupščinski Dolenjski list št. 10/90, 12/91 in Uradni list
RS, št. 37/95).

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripra-
vijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in z
podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih pod-
lag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi zazidalnega načrta so:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski
list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.
7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 5/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 2/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
11/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in
63/99),

– izvleček iz ZN Na Kamenju za apartmajsko naselje
Škrile št. LDPO-405/98 in LDPO-296/99,

– podatki o obstoječih in projektiranih infrastrukturnih
vodih in napravah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve,..),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo

okolico,
– predlogi investitorjev,
– geodetski načrt.
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolni-
tev zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:

– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,

– Občina Dolenjske Toplice,
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelo-
valca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditva-
mi usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri
pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu
s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30.
dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nima-
jo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.

4. Vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripra-

vijo po istem postopku in vsebini, kot je bil izdelan osnovni
ZN in sicer kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31.
člena ZUNDPP ter morajo vsebovati:

Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o zazidalnem načrtu ter o izdeloval-

cu le-tega,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opise prostorskih pogojev po posameznih področjih,
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objek-

tov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vo-

dovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delov-

nega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,

– faznost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
b) v grafičnem delu
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine

(kartografska dokumentacija M 1:5000)
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja zazidal-

nega načrta,
– geodetski načrt v M 1: 500 ali M 1: 1000,
– zazidalno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urba-

nistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovod-

nega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav,
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj

območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko

oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,
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– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvide-
nih posegov,

– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v
projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme
spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načr-
tovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in
delovne razmere na tem območju,

– možnost faznega izvajanja zazidalnega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki mora vse-
bovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za
zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za dolo-
čitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstual-
nemu delu se dopolni tudi grafični del.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Posebne strokovne podlage 60 dni po podpisu pogodbe
za ZN in osnutek ZN z izdelovalcem

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb iz jav-
ne razgrnitve

Predlog ZN 45 po sprejetju stališč do pripomb

Kompletacija dokumenta 15 dni po sprejetju URN na občin-
skem svetu

Kot posebne strokovne podlage za spremembo uredi-
tvenega načrta se štejejo strokovne podloge posameznih
investitorjev in njihovi idejni projekti.

Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom pripra-
ve, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.

Občinski svet občine Dolenjske Toplice sprejme sklep
o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dolenj-
ske Toplice za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgr-
nitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Dolenjske Toplice.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Do-
lenjske Toplice zavzame stališča do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno
službo za pripravo predloga.

Župan Občine Dolenjske Toplice posreduje predlog
sprememb in dopolnitev ZN s poročilom o pripombah iz
javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu pred-
laga sprejem sprememb in dopolnitev ZN z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev zazidal-

nega načrta je: Obrtna zadruga Hrast d.o.o., Novo mesto.
Izdelovalec je podjetje TOPOS, d.o.o. Dolenjske

Toplice.
Koordinator pri izdelavi naloge je župan oziroma po

njegovem pooblastilu strokovna služba.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Dolenjske Toplice.

Št. 350-03 23/00-05
Dolenjske Toplice, dne 25. januarja 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

GORIŠNICA

650. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Gorišnica za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 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 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Ob-
činski svet občine Gorišnica na 10. redni seji, ki je bila dne
27. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Gorišnica za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999

(Uradni list RS, št. 65/99) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo

bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 632,234.499 SIT
– odhodki 632,234.499 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so

določeni v posebnem delu proračuna.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-43
Gorišnica, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

651. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2000

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, in 56/98 in 61/99 –
odl. US), določil zakona o javnih financah in 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Gorišnica na 10. seji dne 27. 1. 2000 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Gorišnica za leto 2000 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
opravljajo občine.

2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000

znašajo:
bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 525,951.000 SIT
– odhodki 525,951.000 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so

določeni v posebnem delu proračuna.

3. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno

doseženih prihodkov.

4. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan, oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: porabniki) so dolžni uporabljati sredstva ob-
činskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v po-
sebnem delu proračuna.

Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pravi-
loma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvi-
snosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvid-
nostnega občinskega proračuna.

Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s pro-
računom.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu do-

stavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sred-
stev.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, tajnik občine ali
nadzorni odbor.

7. člen
Župan lahko začasno prerazporedi zneske sredstev, ki

so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za
posamezne namene, če se med proračunskim letom zaradi
nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
proračuna ali največ za 45 dni zadrži izvrševanje posamez-
nih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadrževanje
izvrševanja). Z ukrepi začasnega izvrševanja lahko župan:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov in plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potreb-

no zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena mora župan

obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja

izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje
izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet
na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravno-
vesijo.

V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan
ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 002-03-44
Gorišnica, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GORNJI PETROVCI

652. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
12/99) ter statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 5. redni
seji dne 28. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

1. člen
Občina Gornji Petrovci skupaj z Mestno občino Murska

Sobota in občinami Moravske Toplice, Beltinci, Cankova,
Dobrovnik, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci, Roga-
šovci in Šalovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, katerih
dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območju
občin ustanoviteljic, ustanovi za območje v tem členu nave-
denih občin lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena
zakona o pospeševanju turizma.

2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki go-

spodarskega interesnega združenja z  naslednjimi bistveni-
mi značilnostmi:

– združenje opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom
zakona o pospeševanju turizma,

– organi združenja so skupščina, v kateri ima Občina
Gornji Petrovci 2% glasov, nadzorni svet oziroma upravni
odbor in uprava, ki je lahko eno- ali veččlanska,

– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmena zasto-
panost članstva,

– brez posebnega soglasja občin, sprejetega s predpi-
sano večino glasov sodelujočih občin, ni možna spremem-
ba ustanovitvene pogodbe, statusna sprememba ali prene-
hanje združenja,

– Občina Gornji Petrovci daje soglasje k vsakoletnemu
sprejemu finančnega načrta združenja in obveznim članom
združenja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospe-
ševanju turizma.
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3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega

združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Obči-
ne Gornji Petrovci.

4. člen
Občina Gornji Petrovci bo za delovanje lokalne turistič-

ne organizacije namenila del namenskih proračunskih sred-
stev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva pro-
računa občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek
v višini 100.000 SIT.

Št. 1535/99
Gornji Petrovci, dne 28. maja 1999.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

GROSUPLJE

653. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih
Občine Grosuplje

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cest-
nega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 1. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet
občine Grosuplje na 13. seji dne 15. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine

Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Grosuplje s tem odlokom ureja:
I. Omejitve in prepovedi prometa
II. Nakladanje in razkladanje tovora
III. Ustavljanje in parkiranje
IV. Avtobusna postajališča
V. Pouk vožnje z motornimi vozili
VI. Promet koles in koles z motorjem
VII. Odstranjevanje nepravilno parkiranih in nevoznih

vozil z javnih prometnih površin
VIII. Izvedbo javnih prireditev na javnih prometnih povr-

šinah
IX. Opravljanje zimske službe
X. Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu
XI. Izvajanje šolske prometne vzgoje
XII. Izvajanje varstva okolja v zvezi s prometom
XIII. Pristojnosti organov v zvezi izvrševanja določil tega

odloka
XIV. Sankcije.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne prometne površine so:
a) občinske ceste po odloku o občinskih cestah;
b) druge javne prometne površine so:
– površine za pešce (pešpoti, hodniki, podhodi in nad-

hodi, stopnišča, premične stopnice, klančine, prehodi za
pešce),

– površine za kolesarski promet (poti, steze, pasovi),
– površine, namenjene mirujočemu prometu (površine

za ustavljanje in parkiranje vozil ob voziščih, parkirne niše,
posebej urejene parkirne površine-parkirišča),

– avtobusna postajališča in postaje;
c) posebne prometne površine:
– območja umirjenega prometa (del ceste, cesta ali del

naselja, ki je namenjeno predvsem gibanju pešcev in kot
tako označeno s prometno signalizacijo),

– območja za pešce (prometno območje, ki je name-
njeno izključno pešcem; drugi udeleženci ga lahko uporab-
ljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija),

– površine za prizadete in nemočne osebe.

3. člen
Za parkiranje motornih vozil na območju občine so

namenjene naslednje vrste parkirnih površin:
– javne parkirne površine,
– rezervirane parkirne površine.
Javne parkirne površine so:
– površine označene s prometnimi znaki ali talnimi obe-

ležbami,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno.
Rezervirane parkirne površine so:
– površine namenjene za parkiranje tovornih motornih

vozil in avtobusov,
– površine namenjene za parkiranje tovornih motornih

vozil, ki prevažajo nevarne snovi,
– površine, namenjene za parkiranje vozil, ki so ozna-

čena z znakom za invalide,
– površine namenjene za ustavljanje taksi vozil,
– površine namenjene za hrambo in varovanje vozil.

II. OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA

4. člen
Odlok odreja, da je v naseljih Občine Grosuplje vožnja,

hoja ali parkiranje dovoljeno samo po za to namenjenih
površinah.

Na zelenih površinah (zelenice, parki, cvetlični nasadi)
je prepovedana vožnja ali parkiranje.

5. člen
Na pločnikih je dovoljeno parkirati samo, če je to dovo-

ljeno s prometnim znakom ali talno obeležbo.

6. člen
S sklepom občinskega sveta se v naseljih Občine Gro-

suplje vzpostavijo območja, ki so pod posebnimi komunal-
nim nadzorom in kjer se parkirnine posebej zaračunavajo.

7. člen
Sredstva, zbrana od parkirnin, so namenjena vzdrževa-

nju obstoječih in izgradnji novih parkirnih mest v naseljih
Občine Grosuplje.

8. člen
Ne glede na prepoved pa je promet z vozili na javnih

prometnih površinah na podlagi tega odloka dovoljen v na-
slednjih primerih:

1. Za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev zapr-
tega območja, če dovoz ni mogoč z dvoriščne strani:

a) med 6. in 9. uro z vozili do 5 ton največje dovoljene
mase, za gospodinjstva pa tudi med 16. in 18. uro,

b) s posebnim dovoljenjem, časovno omejeno, z vozili
brez prikolic, katerih največja dovoljena masa ne presega
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12 ton, če je to potrebno, da se prepreči večja gospodarska
škoda ali če tovor ni deljiv.

2. Za interventne potrebe vozil gasilcev, policije, PTT,
komunalnih služb, prve medicinske pomoči in invalide s
posebno invalidsko dovolilnico.

3. Za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sedež ali
stalno prebivališče je na tem območju, če imajo garažo ali
zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemljišču
zgradbe v kateri imajo sedež ali v njej stanujejo.

9. člen
Stanovalci in gospodarski ali negospodarski subjekti

so se dolžni oskrbovati z dvorišča ali drugega prostora, kjer
so za to dani pogoji.

Dejstvo, ali so podani pogoji za oskrbovanje z dvorišča
ali drugega prostora ter če so na funkcionalnem zemljišču
zgradb možni parkirni prostori in njih število, ugotovi urad za
komunalno infrastrukturo in o tem izda odločbo.

10. člen
Za vsako vozilo iz 8. člena (razen vozil iz 2. člena) tega

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda urad za komunalno
infrastrukturo. V dovoljenju mora biti vpisan čas dovoljene
dostave blaga.

Voznik vozila se izkaže s spremnim dokumentom za
blago, ki ga dostavlja stanovalcu, podjetju ali obratovalnici.

11. člen
Urad za komunalno infrastrukturo lahko v upravičenih

in nujnih primerih, ne glede na prepovedi v 4. in 5. členu,
dovoli promet na javnih površinah ter z odločbo opredeli čas
dovoljene vožnje.

12. člen
Urad za komunalno infrastrukturo lahko v primeru ele-

mentarne nesreče, izrednih snežnih padavin ali v primeru
prekomerne onesnaženosti zraka ter ob drugih izrednih raz-
merah, zapre posamezne dele javnih prometnih površin in
temu primerno določi možne obvozne smeri.

Za skladnost dela mobiliziranih delovnih sredstev in
delovne sile ob izrednih razmerah skrbi občinski štab civilne
zaščite v skladu s svojimi načrti.

III. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA

13. člen
Pri nakladanju in razkladanju tovora udeleženci v prome-

tu ne smejo biti ogroženi ali več kot je potrebno ovirani, niti ne
sme biti pretočnost prometa zaradi tega bistveno ovirana.

Z nakladanjem in razkladanjem se ne sme povzročati
nepotrebnega hrupa.

Če je nakladanje in razkladanje tovora nujno potrebno
tako, da vozilo med nalaganjem in razkladanjem stoji na
vozišču, kolesarski stezi ali hodniku za pešce, se mora delo
začeti takoj, ko vozilo parkira in čim hitreje tudi končati. Med
delom mora biti poskrbljeno za varnost udeležencev v pro-
metu. Tako delo sme trajati največ 30 minut.

14. člen
Javne prometne površine se smejo praviloma uporab-

ljati samo za promet.
Stanovalec sme pri dostavi kuriva, pohištva ipd., ko

prevzem ni mogoč z dvorišča ali drugega podobnega pro-
stora, začasno uporabljati javno prometno površino tako, da
postavi označbo “Pozor, dovoz blaga!” Po dostavi blaga
mora označbo takoj odstraniti.

Blago, ki je dostavljeno naročniku in odloženo na javno
prometno površino, mora biti odstranjeno brez odlašanja in
hitro. Javno površino mora uporabnik neposredno po od-
stranitvi blaga temeljito očistiti.

Izjemoma lahko urad za komunalno infrastrukturo izda
dovoljenje za uporabo javne prometne površine za sezon-
sko opravljanje dejavnosti ali storitev.

IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

15. člen
Parkiranje v naselju je dovoljeno na s prometno signali-

zacijo označenih parkirnih površinah in tam, kjer to ni izrec-
no prepovedano.

16. člen
Parkiranje tovornih motornih vozil, tovornih prikolic in

priklopnikov ter avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih
površinah, določenih za tovornjake in avtobuse.

Urad za komunalno infrastrukturo izda odločbo za ob-
vestilne znake na vpadnicah, ki opozarjajo voznike na javne
parkirne površine, določene za tovornjake in avtobuse.

17. člen
Voznik motornega vozila mora pri parkiranju vozila na

javnih parkirnih površinah upoštevati prometno signalizacijo
in druge označbe za urejanje prometa na parkirišču.

Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno parkirati
tovorne in bivalne prikolice, plovila, neregistrirana, poško-
dovana ali dotrajana vozila, več kot tri dni, če se s tem ne
ovira drugih uporabnikov.

Dotrajana in razpadajoča prometna sredstva ni dovolje-
no puščati na parkiriščih ampak jih mora lastnik ali voznik
brž, ko je mogoče, vendar najkasneje v treh dneh po nastali
neuporabnosti, odstraniti na za to določena mesta.

Kolikor lastnik vozila ne ravna v skladu z drugim odstav-
kom tega člena, odstranitev na stroške lastnika oziroma
imetnika pravice uporabe odredi komunalni redar, komunal-
ni inšpektor ali policija, odstranitev pa opravi za to poobla-
ščena organizacija.

18. člen
Javne prometne površine se lahko z dovoljenjem obči-

ne uporablja za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, go-
stinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, pa-
nojev, gradbišč in začasnih deponij materiala in podobno.

Urad za komunalno infrastrukturo sklene z uporabni-
kom iz prvega odstavka tega člena pogodbo o plačilu na-
jemnine. Višina najemnine je določena v pravilniku o dajanju
površin v najem, s sklepom župana pa je glede na okoliščine
lahko tudi večja ali manjša kot je določena v pravilniku,
vendar ne več kot 25%.

19. člen
Če komunalni inšpektor ali komunalni redar ugotovi, da

se uporablja cesta (razen magistralne, regionalne ceste ali
avtoceste), posebna prometna površina ali druga javna pro-
metna površina, za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic,
gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov,
panojev, gradbišč in začasnih deponij materiala ali podob-
no, brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega
organa, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.

Izvršitev odredbe komunalnega inšpektorja ali komu-
nalnega redarja opravi pooblaščen vzdrževalec javne pro-
metne površine ali druga pooblaščena organizacija.
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20. člen
Kakršnakoli dela na javni prometni površini se lahko

izvajajo samo z ustreznim dovoljenjem pristojnega organa
ter tako, da je pri tem zagotovljena varna vožnja vozil in
varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Vsa dela na javni prometni površini opravlja pooblaš-
čen vzdrževalec javne prometne površine na stroške naroč-
nika. Le izjemoma lahko opravlja to delo tudi druga, za to
pooblaščena organizacija, obrtnik ali podjetnik, na predlog
vzdrževalca javne prometne površine.

O izrednih delih na komunalnem omrežju mora njihov
upravljalec obvestiti pristojni občinski organ in policijo.

21. člen
Naročnik del iz prejšnjega člena tega odloka mora plan

del prijaviti pooblaščenemu vzdrževalcu javne prometne po-
vršine najmanj 15 dni pred pričetkom del.

22. člen
Delo na javni prometni površini mora biti vidno označe-

no in zavarovano s predpisano prometno signalizacijo, tako
da je zagotovljen varen promet.

Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti
ponoči, v megli oziroma slabi vidljivosti predpisano razsvet-
ljeno.

Kadar je potrebno zaradi gradnje ali drugega dela zase-
sti pločnik, kolesarsko stezo ali del vozišča tako, da se
postavi oder, mora izvajalec del speljati pod odrom prehod
za pešce, ki mora biti zavarovan pred padanjem materiala in
vode, biti mora razsvetljen ter urejen za varno hojo.

Takoj, ko preneha razlog posebne uporabe javne pro-
metne površine, mora izvajalec del odstraniti prometno sig-
nalizacijo, branike in ostalo opremo, ki jo je postavil pred ali
med izvajanjem del na javni prometni površini.

Prometno signalizacijo in druge ovire je izvajalec del
dolžan odstranjevati dnevno tako, da jih postavi pred pričet-
kom dela in odstrani po dnevnem zaključku del, če to do-
pušča narava dela.

Prometno signalizacijo na javnih prometnih površinah
sme postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne
površine.

23. člen
Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev pro-

metne signalizacije se opravi na podlagi odločbe urada za
komunalno infrastrukturo.

V. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

24. člen
Vozne površine avtobusnih postajališč ureja in vzdržuje

vzdrževalec javnih prometnih površin.

25. člen
Avtobusna postajališča v javnem potniškem prometu

morajo biti označena z enotno postajališčno tablo z imenom
postajališča, označbo linije in voznim redom.

Avtobusi v medkrajevnem prometu smejo po potrebi
ustavljati tudi na postajališčih primestnega prometa.

VI. POUK VOŽNJE Z MOTORNIMI VOZILI

26. člen
Pouk kandidatov za voznike motornih vozil ni dovoljen

na dovoznih priključkih k šolam, zdravstvenim in vzgojno-
varstvenim zavodom ter na varovanih parkirnih površinah.

27. člen
Pouk vožnje kandidatov za voznike motornih vozil med

6. in 8. uro ter 14. in 16. uro je po javnih prometnih
površinah na območju naselja Grosuplje prepovedano.

28. člen
Pouk vožnje kandidatov za voznike motornih vozil v prvi

in drugi stopnji (fazi) v Občini Grosuplje je dovoljen samo na
prometno neobremenjenih cestah izven naselja.

Ugotovitev, da je kandidat uspešno zaključil pouk vož-
nje na prvi in drugi stopnji, mora biti vpisana in s strani avto
šole potrjena v kandidatovem evidenčnem kartonu poučeva-
nja vožnje.

VII. PROMET KOLES, KOLES S POMOŽNIM MOTORJEM
IN KOLES Z MOTORJEM

29. člen
Na javnih prometnih površinah v naselju Grosuplje je

dovoljeno puščati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem in
kolesa z motorjem (v nadaljevanju: kolesa) le na mestih, ki
so za to določena.

V naseljih je prepovedano naslanjati kolesa ob zgradbe
ter druge objekte, ki mejijo na javne prometne površine ter
na robnike kolesarskih stez in pločnikov.

Občinski organ, pristojen za prostor, določi v naselju
površine, kjer je dovoljeno puščati kolesa in določi način
ureditve kolesarnic.

Vzdrževalec javnih prometnih površin je odgovoren, da
so površine za hrambo koles primerno opremljena, urejena
in vzdrževana.

30. člen
Če predstavlja prislonjeno kolo oviro za varno odvijanje

prometa, se lahko na zahtevo policista, komunalnega in-
špektorja ali komunalnega redarja le-to odstrani na stroške
lastnika.

Odstranitev kolesa po nalogu policista, komunalnega
inšpektorja ali komunalnega redarja opravi na stroške lastni-
ka vzdrževalec javnih prometnih površin.

VIII. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN
NEVOZNIH VOZIL Z JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN

31. člen
Če ugotovi policija, komunalni inšpektor ali komunalni

redar, da je zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo
na cesti ali v varovalnem pasu ceste več kot tri dni, odredi
odstranitev vozila na stroške lastnika.

32. člen
Če je za varnost športne ali druge prireditve na cesti,

posebni prometni ali na drugi javni prometni površini potreb-
no s prireditvenega prostora odstraniti parkirana vozila, se to
opravi na stroške organizatorja prireditve.

33. člen
Če najde policist, komunalni inšpektor ali komunalni

redar na javni prometni površini vozilo parkirano tako, da
pomeni to neposredno nevarnost ali oviro za promet, odre-
di, da se vozilo odstrani z javne površine na za hrambo in
varovanje vozil določeno parkirno površino in to na stroške
lastnika oziroma voznika.

Šteje se, da parkirano vozilo pomeni nevarnost ali oviro
za promet, če je parkirano:
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– na mestu, kjer je parkiranje s prometno signalizacijo
prepovedano,

– tako, da predstavlja oviro pri odvozu snega, interven-
cijskim vozilom, odstranjevanju posledic elementarnih ali
drugih nezgod,

– ob dovozih ali odvozih z gradbišč in delovišč,
– na pločniku, kolesarski stezi ali prehodu za pešce,

če so zaradi tega pešci ali kolesarji ovirani in se morajo
umikati na vozišče,

– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvori-
šče, prostore za zbiralnike odpadkov oziroma smeti,

– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za odpadke itd.) v pasažah ali hišnem prehodu,

– kjer je predviden odvoz označen z znakom,
– na javnih prometnih površinah iz 6. člena tega odloka.
Če je oviran pri normalnem koriščenju svoje pravice

posameznik, lahko zahteva odvoz nepravilno parkiranega
vozila preko policije, komunalnega inšpektorja ali komunal-
nega redarja.

34. člen
Odstranitev nepravilno parkiranih, zapuščenih ali po-

kvarjenih vozil opravi pooblaščena organizacija, ki zagotavlja
strokovnost dela in primeren prostor za parkiranje in hrambo
odstranjenih vozil. Stroške odvoza in eventualne hrambe
poravna v celoti lastnik vozila.

35. člen
Če lastnik ali voznik zapuščenega vozila ne poravna

stroškov v treh dneh po nastanku le-teh, jih pooblaščeni
organizaciji, ki je opravila odvoz, povrne občina. Od povzro-
čitelja izterja stroške vključno z zamudnimi obrestmi in stroš-
ki izterjave.

36. člen
Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in

pokvarjenih vozil določi pooblaščena organizacija iz prejš-
njega člena tega odloka po predhodnem soglasju občinske-
ga sveta.

37. člen
Če lastnik oziroma voznik vozila odstrani vozilo potem,

ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščeno
organizacijo za odvoz vozila da odstrani vozilo, mora voznik,
lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati 50% predvi-
dene višine stroškov odvoza.

Javne prometne površine, s katerih se redno odvažajo
nepravilno parkirana vozila so označena z ustrezno promet-
no signalizacijo.

IX. IZVEDBA JAVNIH PRIREDITEV NA JAVNIH
PROMETNIH POVRŠINAH

38. člen
Za športne in druge prireditve na ali ob cesti (razen na

magistralni in regionalni cesti), posebni prometni površini ali
drugi javni prometni površini, zaradi katere je potrebno ome-
jiti, preusmeriti oziroma prepovedati promet, izda na predlog
organizatorja prireditve ali na predlog pooblaščenega vzdr-
ževalca posebne prometne površine ali druge javne promet-
ne površine upravni organ pristojen za promet odločbo za
začasno omejitev, preusmeritev oziroma prepoved prometa.

Organizator prireditve iz prvega odstavka tega člena je
dolžan podati vlogo za omejitev, preusmeritev oziroma pre-
poved prometa 20 dni pred pričetkom prireditve in predložiti
prometno-tehnično dokumentacijo s skico začasne promet-
ne ureditve z besedilom za objavo v sredstvih javnega ob-

veščanja, ki vsebuje čas trajanja in razlog spremenjene pro-
metne ureditve.

K vlogi mora organizator prireditve priložiti soglasje
upravljalca prometne površine, na kateri namerava organizi-
rati prireditev.

39. člen
Organizator prireditve oziroma izvajalec del na javni

prometni površini mora po pridobitvi odločbe javnost sezna-
niti s spremenjenimi prometnimi razmerami in časom traja-
nja spremenjenih razmer na lastne stroške in na krajevno
običajen način.

40. člen
Pristojni občinski organ sam ali na predlog vzdrževalca

javne površine oziroma izvajalca rekonstrukcijskih ali obno-
vitvenih del odredi splošno prepoved prometa ali prepoved
prometa za posamezne vrste vozil na vsej, na delu ali na
posameznih odsekih ceste (razen za magistralne in regional-
ne ceste), posebne prometne površine ali druge prometne
površine (v nadaljevanju tega člena: prometna površina) na
območju Občine Grosuplje:

– če je prometna površina ali objekt na njej oziroma ob
njej v takem stanju, da promet ni mogoč ali je mogoč samo
za posamezne vrste vozil,

– če bi promet posameznih vrst vozil škodoval promet-
ni površini ali objektom na njej oziroma ob njej ter drugim
javnim interesom,

– če se rekonstrukcija, obnovitvena ali redna vzdrže-
valna dela na prometni površini ne dajo izvesti, ne da bi se
ustavil promet,

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na varnost prometa.

Splošna prepoved prometa na prometnih površinah iz
prvega odstavka tega člena sme biti začasna in ne sme
trajati dalj, kot je nujno potrebno, da se razlogi za omejitev
ali prepoved odpravijo.

X. OPRAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE

41. člen
Zimska služba obsega naslednja dela oziroma ukrepe:
1. pluženje in odstranjevanje snega s cest, ulic, trgov,

javnih parkirnih prostorov in drugih javnih prometnih površin,
2. odstranjevanje snega s pločnikov ter posipanje le-

teh ob poledici,
3. odstranjevanje snega s ceste, pločnikov in javnih

parkirišč,
4. posipavanje javnih prometnih površin ob poledici,
5. odstranjevanje ledenih sveč s cestne oziroma ulične

strani zgradb,
6. namestitev snegobranov na strehah, s katerih se

lahko usuje plaz na javne prometne površine,
7. namestitev in redno vzdrževanje žlebov in odtočnih

cevi na cestni strani zgradb,
8. sestavo letnih načrtov o izvedbi in financiranju zim-

ske službe,
9. dežurstvo izvajalcev zimske službe.
Izvajanje zimske službe se praviloma opravlja od 15.

novembra do 15. marca naslednjega leta.

42. člen
Dela iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka 48. člena

tega odloka opravlja izvajalec zimske službe.
Naloge iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 41.

člena so dolžni izvrševati na lastne stroške lastniki zemljišč,
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi
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najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je
upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje (v nadaljeva-
nju: zavezanci)

43. člen
Sredstva za financiranje zimske službe zagotavlja Obči-

na Grosuplje v vsakoletnem občinskem proračunu.
Urad za komunalno infrastrukturo mora pripraviti letni

plan zimske službe, v katerem mora biti določen minimalni
obseg del zimske službe, ki je potrebna za prometno varnost.

44. člen
Izvajalca zimske službe izbere na podlagi zakona o

javnih naročilih občina. V primeru, ko je zimska služba pre-
nesena na krajevne skupnosti, izbere izvajalca zimske služ-
be za svoje območje krajevna skupnost. Izvajalec zimske
službe je lahko pravna ali fizična oseba. Izvajalec mora biti
izbran najkasneje do 15. oktobra koledarskega leta. Pogod-
be z izvajalci zimske službe morajo biti sklenjene najkasneje
do 30. oktobra koledarskega leta.

S pogodbo o izvajanju zimske službe mora biti dogo-
vorjeno kolikšen bo obseg dela ter pogoji pod katerimi mora
biti to delo opravljeno, skladno z določbami tega odloka.

45. člen
Naloge izvajalca zimske službe iz 44. člena tega odlo-

ka so:
1. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zim-

sko službo,
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine nasipnega

materiala in soli,
3. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za

posipavanje,
4. izvaja zimsko službo v skladu z letnim planom in le-

tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
5. prične odstranjevati novozapadli sneg, ko ga zapade

10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih, višino snega
ugotavlja izvajalec sam, po potrebi ga na to opozori pristojni
delavec občinske uprave. Sneg mora biti odstranjen do 6.
ure zjutraj, oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneže-
nja po prioritetah, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so
podani razlogi iz prvega stavka 5. točke tega člena,

6. organizira 24-urno stalno dežurno službo,
7. izdela poročilo in analizo zimske službe.

45.a člen
Pri izvajanju zimske službe mora izvajalec upoštevati

naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in proge javnega potniškega pro-

meta in avtobusna postajališča, središče naselja Grosuplje,
glavne dovozne ceste do središča naselja Grosuplje,

2. prioriteta: pomembnejše lokalne ceste,
3. prioriteta: ostale lokalne ceste, javne poti in druge

javne ter posebne prometne površine, ki so določene s
pogodbo in konkretno prioriteto.

46. člen
Ceste mora izvajalec zimske službe posipati proti pole-

dici takoj, ko je glede na vremenske razmere mogoče priča-
kovati poledenitev.

Posipni material mora izvajalec zimske službe pomesti
s cest v ožjem območju naselja Grosuplje in ga odpeljati
takoj, ko se stali sneg in ko preneha nevarnost poledice.

47. člen
Skozi vse leto mora izvajalec vzdrževanja cest čistiti

jarke ob cestah ter vse cestne objekte, ki so potrebni za
odvodnjavanje.

48. člen
Lastniki oziroma najemniki stanovanjskih hiš, ter lastni-

ki oziroma najemniki lokalov, pravne osebe, so dolžni:
1. čistiti sneg s pločnikov in javnih hodnikov,
2. odstranjevati z napuščov ledene sveče,
3. posipavati pločnike in javne hodnike ob poledici v

dolžini zgradb, ki jih imajo v posesti.
Pločnike ob javnih cestah oziroma ulicah, ki mejijo na

nezazidana zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti lastniki teh
zemljišč.

49. člen
S čiščenjem pločnikov in javnih hodnikov se mora pri-

četi takoj, ko zapade sneg in še sneži. Takoj po čiščenju
snega je potrebno te površine tudi posipati proti poledici.

V dnevnem času, praviloma samo v delavnikih, se tudi
čistijo prehodi za pešce ter avtobusna postajališča. Prehodi
za pešce se očistijo v širini od 1 do 2 m, glede na frekvenco
pešcev.

Če zapade sneg ponoči, ga je potrebno odstraniti s
pločnikov najkasneje do 7. ure zjutraj.

Pločnikov oziroma javnih hodnikov ni dovoljeno posi-
pati s smetmi ali pepelom.

50. člen
Zgradbe, s katerih se lahko na cesto usuje sneg, mora-

jo imeti na strehi snegolove. Žlebove in odtočne cevi na
cestni strani zgradb morajo lastniki redno vzdrževati.

51. člen
Pri čiščenju snega s pločnikov in javnih hodnikov ali

streh ni dovoljeno snega odmetavati na cestišče.

XI. DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU

52. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je

strokovno svetovalni organ občinskega sveta na področju
preventive in vzgoje v cestnem prometu.

53. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje

devet članov, ki jih imenuje občinski svet za dobo 4 let iz
predstavnikov organizacij, katerih dejavnost je pomembna
za varnost v prometu ter strokovnjakov s področja prometa.

Svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in čla-
ne. Tajnik opravlja strokovna in upravno-tehnična opravila za
svet.

Člani sveta so po poteku mandata lahko ponovno ime-
novani.

54. člen
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v prometu so

zlasti:
– dajanje predlogov sprememb in dopolnitev prometne

ureditve Občine Grosuplje,
– proučevanje in obravnavanje problematike s področ-

ja varnosti prometa,
– dajanje mnenj in pripomb ter predlogov in pobud za

izboljšanje varnosti v prometu,
– pospeševanje prometne vzgoje in etike udeležencev

v prometu,
– sodelovanje pri delu organov in organizacij, ki se

ukvarjajo z načrtovanjem, urejanjem, vzgojo in preventivo v
smislu uveljavljanja prometne varnosti,
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– izdaja in razširja prometno vzgojno literaturo ter razvi-
ja in pospešuje varnost v prometu s pomočjo sredstev javne-
ga obveščanja,

– razvija in pospešuje organizacijo in aktivnosti šolske
prometne službe,

– nudi strokovno pomoč organom, organizacijam in
zavodom, ki se ukvarjajo z varnostjo v prometu ter koordinira
njihove aktivnosti,

– opravlja druge naloge s področja preventive in vzgoje
v prometu,

– obravnava in daje pripombe in predloge na osnutke
prostorskih izvedbenih načrtov, ki vsebujejo prometno infra-
strukturo.

55. člen
Občinski svet zagotavlja materialne pogoje za uspešno

izvajanje programa dela sveta za preventivo in vzgojo v pro-
metu.

XII. IZVAJANJE VARSTVA OKOLJA V ZVEZI Z PROMETOM

56. člen
Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo zaradi kakr-

šnihkoli razlogov, sme imeti motor med postankom v teku
največ dve minuti. Če je postanek daljši, mora voznik motor
ugasniti.

57. člen
Puščanje motorja vozila v teku zato, da se segreva

motor ali kabina vozila je na območju strnjenih naselij Obči-
ne Grosuplje naselja prepovedano.

Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma imetnik pravi-
ce uporabe dolžan preprečiti nepotreben ropot in nedovo-
ljene emisije izpušnih plinov.

58. člen
Prepovedano je iz vozil izpuščati, metati ali odmetavati

na ali ob javne prometne površine in druge površine goriva,
maziva, dele vozil in druge snovi ali predmete, ki lahko
škodujejo ljudem, živalim, rastlinam ali kakorkoli drugače
onesnažujejo okolje.

Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov pri
javnih izlivkah (javne vodovodne pipe) in odprtih vodotokih
oziroma na javnih površinah z ali brez odtokov.

Pri izvajanju zimske službe je prepovedano uporabljati
posipne materiale proti poledici v količinah, ki presegajo
predpisane količinske normative.

XIII. PRISTOJNOSTI ORGANOV V ZVEZI IZVRŠEVANJA
DOLOČIL TEGA ODLOKA

59. člen
Za zagotovitev nemotenega in varnega prometa na jav-

nih prometnih površina določi občinski svet na predlog žu-
pana prometno ureditev v naseljih Občine Grosuplje. Pro-
metna ureditev obsega:

– določanje prednostnih smeri ter sistem in način vo-
denja prometa,

– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na
vrsto prometa,

– omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje
prometa,

– ureditev mirujočega prometa,
– določanje območij umirjenega prometa, območij

omejene hitrosti in območij za pešce,

– določi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdrav-
stvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih ob-
močij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu,

– ureditev gonjenja in vodenja živine,
– določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem

prometu.
Prometna ureditev mora biti označena s prometno sig-

nalizacijo.
Pri pripravi predloga prometne ureditve morajo biti vklju-

čeni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
krajevne skupnosti.

Predloge za spremembe in dopolnitve prometne uredi-
tve lahko enkrat letno podajo svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, odbor za prostor, komunalno infrastruk-
turo in ekologijo, urad za komunalno infrastrukturo ter kra-
jevne skupnosti za naselja iz svojega območja. Urad za
komunalno infrastrukturo, odbor za prostor, komunalno in-
frastrukturo in ekologijo ter krajevne skupnosti morajo pred-
hodno pridobiti mnenje sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu. Predlagane spremembe in dopolnitve pro-
metne ureditve sprejme občinski svet na predlog župana.

60. člen
Upravni organ za notranje zadeve pred registracijo vo-

zila oziroma podaljšanjem njene veljavnosti preveri, če ima
lastnik vozila neporavnane obveznosti iz naslova kršitev pro-
metnih pravil.

Obvestila o neporavnanih obveznostih pridobi od sodišč,
sodnikov za prekrške, komunalnega inšpektorja ali policije.

61. člen
Za izvajanje odredb prometne ureditve skrbi urad za

komunalno infrastrukturo in občinski komunalni inšpektor.

62. člen
Zadeve s področja upravno-tehničnega urejanja pro-

meta opravlja urad za komunalno infrastrukturo. Pred odlo-
čitvijo mora pridobiti mnenje policije in sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.

XIV. SANKCIJE

63. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 30.000 SIT se kaznu-

je za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če ne zagotovi oskrbovanja samo z dvorišča ali
drugega podobnega prostora, čeprav je bilo uradno ugotov-
ljeno, da so za to podani pogoji,

2. če ne poskrbi, da bi voznik tovorna motorna vozila,
priklopnike, tovorne prikolice in avtobuse parkirali na ureje-
nih parkiriščih njenega funkcionalnega zemljišča ali na po-
sebej določenih parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse,

3. če se ne odzove na poziv za odpravljanje izrednih
razmer v prometu.

Z denarno kaznijo do 10.000 se kaznuje tudi odgovor-
na oseba pravne osebe ali posameznik, ki samostojno oprav-
lja prevozniško dejavnost.

64. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje

za prekršek pravna oseba, ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če postavi neprometne znake ali transparente v na-
sprotju s 4. členom tega odloka,
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2. avto šola, ki ne poskrbi, da bi njeni inštruktorji po-
učevali kandidate za voznike motornih vozil v skladu z določ-
bami 26., 27. in 28. člena tega odloka,

3. vzdrževalec javnih in posebnih prometnih površin,
če ne vzdržuje prometne signalizacije,

4. če ne poskrbi, da voznik njenih vozil v mestu ali
naselju spoštuje določbe iz poglavja varstva okolja, v zvezi s
prometom,

5. če ne odstrani snega s pločnikov do 7. ure zjutraj ali
po potrebi ne očisti snega s pločnika večkrat dnevno,

6. če ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov ali pred
odstranitvijo ne postavi znaka za nevarnost,

7. če ne posipa pločnikov ob poledici,
8. če meče sneg na vozišča in pločnike, s katerih je bil

sneg že odpeljan ali na cestne požiralnike ali na vodne
hidrante,

9. če ne namesti snegolovov na cestni strani zgradb, s
katerih se lahko usuje snežni plaz na cesto ali pločnik,

10. če ne popravi sproti žlebov ali odtočnih cevi na
cestni strani zgradbe,

11. če odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje tudi od-

govorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekr-
šek v zvezi s samostojnim delom po prvem odstavku tega
člena.

65. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek, kdor:
1. na javni prometni površini brez predhodnega dovo-

ljenja ali v večjem obsegu, kot mu je dovoljeno, opravlja
trgovsko, gostinsko ali kako drugo storitveno dejavnost,

2. lastnik ali imetnik pravice uporabe bivalne prikolice,
plovila, neregistriranega, poškodovanega ali dotrajanega in
za varen promet neuporabnega vozila, če le-teh ne parkira
na za to določenih posebnih površinah,

3. če brez dovoljenja uporabi javno ali posebno pro-
metno površino,

4. če opravlja dela na ali ob javni prometni površini, pa
ne upošteva vseh predpisanih varnostnih ukrepov,

5. odgovorni delavec urada za komunalno infrastruktu-
ro, ki je seznanjen z nevarnostmi zaradi neurejene prometne
signalizacije, pa iz subjektivnih razlogov ne odredi vzdrževal-
cu ustreznih ukrepov,

6. kdor vozi motorno vozilo ali delovni stroj ali parkira
brez potrebnega dovoljenja po površinah, kjer je prepoveda-
na vožnja ali parkiranje,

7. kdor parkira v naselju v nasprotju s 15. členom tega
odloka,

8. voznik, ki parkira tovorno vozilo, priklopnik, prikolico
ali avtobus, v nasprotju s 3. členom tega odloka,

9. voznik, ki pusti motor vozila v teku zato, da segreva
motor ali kabino oziroma pusti motor delovati na zaustavlje-
nem vozilu več kot dve minuti,

10. če ne priglasi del na javni prometni površini.

66. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. naroči dostavo blaga in se pri tem ne ravna po 9.

členu odloka,
2. naklada ali razklada v nasprotju s 13. in 14. členom

tega odloka,
3. vozi po javni prometni površini, čeprav je to s pro-

metnim znakom ali talno označbo prepovedano,
4. voznik, ki vozi vozilo po za promet zaprtem območju

pa nima pri sebi potrebnega dovoljenja, ali vozi v nasprotju z
izdanim dovoljenjem (smer in čas vožnje), ali nima vidno
označene predpisane označbe za vetrobranskim steklom,

5. vozi po javnih prometnih površinah z vozilom, za
katero je promet po taki površini prepovedan,

6. pri parkiranju ne upošteva prometnih znakov in tal-
nih obeležb,

7. voznik avtobusa, ki vozi v javnem potniškem prome-
tu, pa ne ustavi na postajališču, čeprav vidi, da čakajo potniki.

67. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. hodi ali vozi kolo oziroma kolo z motorjem po zeleni-

cah ali drugih prometnih površinah, ki niso temu namenjene,
2. hodi, vozi kolo ali kolo z motorjem po cestišču,

čeprav ima možnost hoje po pločniku oziroma vožnje po za
kolo in kolo z motorjem namenjenih površinah,

3. pusti kolo ali kolo z motorjem tako, da lahko povzro-
či škodo ali ovira mimoidoče.

68. člen
Prisilna izterjava kazni se opravi po določbah zakona o

davkih občanov, če je kaznovana fizična oseba, ter po pred-
pisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti
pravnih oseb, če je kaznovana pravna oseba.

69. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ureditvi cestnega prometa v naseljih in zimske službe na
območju Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/80).

70. člen
Prometna ureditev Občine Grosuplje se sprejme v roku

enega leta po uveljavitvi tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-12/99
Grosuplje, dne 15. decembra 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

654. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski
svet občine Grosuplje na 13. seji dne 15. 12. 1999 in
15. seji dne 26. 1. 2000 sprejel skupni

O D L O K
o občinskih cestah

SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpis 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, var-
stvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, varnost
cestnega prometa in določila tega odloka.
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2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Grosuplje in po-

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

skih cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Grosuplje so vse
lokalne ceste in javne poti, ki niso kategorizirane kot držav-
ne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
in javne poti.

(2) Lokalne ceste v Občini Grosuplje se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkate-
goriji: zbirne mestne ceste (LZ) in zbirne krajevne ceste
(LK).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Grosuplje na predlog župana oziroma občinskega
sveta.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(sprememba kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne ose-
be (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti ute-
meljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos ceste med državne ceste
odloči Občinski svet občine Grosuplje na predlog župana
oziroma občinskega sveta.

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

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

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kate-
gorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

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

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo ali če
ne izpolnjuje prometno-tehničnih pogojev.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno z okoljem ali
proda.

(3) O opustitvi ali ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Grosuplje na predlog
župana oziroma člana občinskega sveta.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

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

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Grosuplje na predlog
župana oziroma člana občinskega sveta, njihova kategoriza-
cija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če so poti iz prejšnega odstavka namenjene dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti (Grosupeljska planinska pot, Evropska pešpot, arheo-
loška pot itd.), mora njihov upravljalec te poti vzdrževati in
označiti tako, da je zagotovljena njihova varna uporaba.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka se zagotavljajo iz dotacij občine njihovim uprav-
ljalcem. Do dotacij ni upravičen upravljalec, ki za ogled
zaračunava vstopnino.

UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

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

12. člen
(program razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Cilji in naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se določijo v programu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest, ki se sprejema najmanj za štiri leta.
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(2) S programom se določijo vrstni red prednostnih
nalog vzdrževanja in razvoja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posa-
meznih razvojnih nalog v planskem obdobju. Določitev pred-
nostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, teh-
ničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih merilih.

(3) Program razvoja in vzdrževanja občinskih cest sprej-
me občinski svet na predlog župana oziroma člana občin-
skega sveta.

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

(1) Na podlagi programa razvoja in vzdrževanja iz prejš-
njega člena se pripravi letni plan razvoja in vzdrževanja ob-
činskih cest, ki se usklajuje in sprejema po postopku, dolo-
čenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja urad za komunalno infrastrukturo. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo planov,

– naloge v zvezi rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

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

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest na podlagi javnega razpisa,

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

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne pora-
be občine in vodenje združene evidence o javnih cestah,

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

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

– obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in pro-
meta na njih,

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

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi 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 Grosuplje lahko predpiše po-
sebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na
njej, ki poteka po območju občine s statusom zavarovanega
naravnega bogastva in določi prometno ureditev in nivo
njenega vzdrževanja.

(3) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(4) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste
sklene župan, v skladu s pogoji, ki jih za podelitev koncesije
sprejme občinski svet na predlog župana. Če je s to pogod-

bo o koncesiji določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi, uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(5) Obveznosti, ki jih določa ta odlok in na njegovi
podlagi izdani predpisi glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo javnih cest in prometa na njej,
veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in
izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, razen če to
ni s tem odlokom ali pogodbo iz prejšnjega odstavka dolo-
čeno drugače.

GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja ob občinski cesti)

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

(2) Če je izvedba gradbenih posegov, 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 stvar-
na služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

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

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo in rekonstruk-
cijo občinske ceste se določi tudi prometna ureditev občin-
ske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopi
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidi 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.

16.a člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)

(1) Za rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja
njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne
posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti,
za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekon-
struirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zem-
ljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov,
naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za
poseg v prostor. Ta dela se morajo pred pričetkom priglasiti
pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in gra-
ditvi objektov.

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekon-
strukcijo občinske ceste, ki je določena v prostorskem iz-
vedbenem aktu.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

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

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

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za komunalno infrastrukturo ob upo-
števanju predlogov javnih prevoznikov.

(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča ob-
činske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu razvo-
ja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti
soglasje pristojne službe občinske uprave za komunalno
infrastrukturo. Stroške gradnje avtobusnega postajališča kri-
je njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče
postane del občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredi skladno s pred-
pisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

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

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

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

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in dru-
gim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve ob-
činske ceste krije investitor objekta ali naprave.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

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

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za komunalno
infrastrukturo.

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

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

(1) Pristojna občinska služba za komunalno infrastruk-
turo mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvesti-
ti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v
ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da
ti lahko svoja dela usklajujejo z gradnjo oziroma rekonstruk-
cijo ceste.

(2) Pristojna občinska služba za komunalno infrastruk-
turo mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in
naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podat-
ke, potrebne za uskladitev del.

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

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti, predpisov, ki
urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka omo-
gočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in
izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena tega odloka
je odgovoren izvajalec vzdrževanja.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna pristojna občinska služba za komunalno infra-
strukturo.

26. člen
(služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo izvajanja vzdrževalnih del pravni ali fizični osebi na
podlagi javnega razpisa.

(2) Vzdrževalec občinskih cest mora v primeru stavke
svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v ob-
segu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Grosuplje na predlog župana
oziroma člana občinskega sveta določi, da redno vzdrževa-
nje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotav-
ljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet
občine določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest in
potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine.
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Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja občinski
urad za komunalno infrastrukturo po postopku in pod pogo-
ji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi vzdrževalec ob-
činske ceste višjega nivoja.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvi prometa)

(1) Pristojna občinska služba za komunalno infrastruk-
turo lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri
promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po ka-
terih je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečal prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna občinska služba predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojna občinska služba predhodno pridobiti soglas-
je 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 pro-
met, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste in če jo
je potrebno pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritev
prometa.

VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

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

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

lahko predstojnik občinskega urada za komunalno in-
frastrukturo s sklepom začasno prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali di-
menzije vozil, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.

(2) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, občinskega komunalnega inšpektorja in jav-
nost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinski urad
za komunalno infrastrukturo.

(3) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, veljavno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

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

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občin-
skega urada za komunalno infrastrukturo.

(3) Občinski urad za komunalno infrastrukturo izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

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

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

– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 2 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Gro-
suplje.

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

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi, ter druge podobne naprave, katerih
investitor ni Občina Grosuplje, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne občinske službe.

(2) Pristojna občinska služba lahko zahteva od uprav-
ljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ce-
ste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljavec, če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojna občinska služba lahko odkloni izdajo so-
glasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževa-
li njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno rekonstrukci-
jo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega
urada za komunalno infrastrukturo.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
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(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne občinske službe. V soglasju se
določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevozi)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

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

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna občinska služba v
15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih
se obvesti policijo, občinskega komunalnega inšpektorja in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj, zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno občinsko službo uskla-
diti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
urad določi ob obstoječih občinskih cestah, občina odda na
podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

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

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne občinske službe.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov od objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne ob-
činske službe. S soglasjem se določijo tehnični in drugi
pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova oprem-
ljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
devati že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za namera-
vane gradnje.

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

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna občinska služba zaradi ugotovi-
tve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, dolo-
čenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi prometa ali
uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinski
organ z odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim
razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor pri-
ključka ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski komunalni inšpektor lahko z odločbo zah-
teva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi
prepoved priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna občinska služba lahko 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 pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno občinsko službo in prilagoditi vrsto in ob-
seg del tako, da se zavaruje cesta.

41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne občin-
ske službe.
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(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žič-
niške naprave.

42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi ali glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

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

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

(2) Prepovedano je predvsem:

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,

2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo,

3. ovirati odtekanje vode s ceste,

4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,

5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-
je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo vozil, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni,

6. postaviti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost,

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet,

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete,

9. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa,

10. poškodovati prometno signalizacijo,

11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo,

12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli
predmete ali sneg, razsipavati po cesti sipek material ali
kako drugače onesnaževati cesto,

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali,

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto,

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi,

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo,

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje,

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami,

19. vlačiti po cesti predmete, ki bi poškodovali
cestišče.

45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

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

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

46. člen
(obveznosti sosedov na občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

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

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

UKREPI ZA VARSTVO PROMETA

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

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

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

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
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lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne
ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti in
mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da promet ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna občinska služba. O izdanih dovoljenjih
pristojna občinska služba obvesti policijo, občinskega ko-
munalnega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja ob-
činskih cest. Dovoljenju mora biti priložena prometno teh-
nična dokumentacija začasne prometne ureditve v času del-
ne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega komunal-
nega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na
kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določi-
jo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnična doku-
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali povečanimi
prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

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

49. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste in železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometna signalizacija na občinskih cestah je urejena z
odlokom o ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje. V
primerih iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je njena

postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih 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.

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

51. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

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

52. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski komunalni inšpektor poleg pravic in dolž-
nosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa,

3. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,

4. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
5. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi

prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
(3) V zadevah iz 3. točke prvega odstavka tega člena,

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

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski komunalni inšpektor pravico:

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

oseb,
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

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

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

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski komunalni inšpektor, poda pisno poja-
snilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 3. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski komunalni inšpektor obve-
stiti župana in pristojno občinsko službo ter policijo.

(6) Če občinski komunalni inšpektor pri izvajalcu red-
nega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve
obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest,
lahko poda pristojni občinski službi in županu občine uteme-
ljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih v pogodbi o
vzdrževanju.
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(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

KAZENSKE DOLOČBE

53. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30.
člena),

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. čle-
na),

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

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen),

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (36. člen),

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena),

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena),

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen),

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (42. člen),

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen),

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44.
člen),

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena),

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 45. člena),

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lese-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 46. člena),

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

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena),

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in prometno tehnično dokumentacijo začasne pro-
metne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 48. člena),

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev s kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

54. člen
(prekrški posameznikov)

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

55. člen
(kršitve obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena),

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (drugi odstavek 26. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
občinski službi najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39.
člena tega odloka.

57. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

58. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

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

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

58.a člen
Program razvoja in vzdrževanja občinskih cest po

12. členu tega odloka se pripravi najkasneje do priprave
proračuna za leto 2001.

59. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Urad-
ni list SRS, št. 7/87, 5/91).

60. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 34400-12/98
Grosuplje, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje

Na podlagi 42., 43., 44., in 45. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na 15. seji dne 26. 1. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu

sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča na območju

Občine Grosuplje

1. člen
V odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov za pri-

pravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95) se spremeni 10. člen
tako, da se glasi:

Sredstva zbrana po tem odloku občina namenja za
vlaganje za izboljšanje komunalne infrastrukture po letnem
programu.

Zbrana sredstva po odloku od:
– počitniških hiš,
– stanovanjskih hiš,
– kmetijskih gospodarskih objektov,
– pomožnih kmetijskih gospodarskih objektov (lope,

kozolci, silosi),
občina del sredstev v višini 30% direktno dotira komu-

nalne programe krajevnih skupnosti, in sicer v sorazmerni
višini, kot so bila sredstva zbrana na območju posameznih
krajevnih skupnosti.

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

nem listu RS.

Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 26. januarja 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

656. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč
za turistično oskrbovalni center – TOC II

Na podlagi 41., 42., 43., 44. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99) Občinski svet občine Grosuplje na 15.
redni seji dne 26. 1. 2000 sprejel

S K L E P
programa opremljanja stavbnih zemljišč za

turistično oskrbovalni center – TOC II

1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za turi-

stično oskrbovalni center – TOC II, ki ga je izdelala Parcela
d.o.o., Ljubljana, v novembru 1999.

2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka za turistično

oskrbovalni center – TOC II znaša na dan 1. 12. 1999,
11.470 SIT/m2 stavbnega zemljišča.

Prispevna stopnja zavezanca za infrastrukturo, ki je
občine ne bo poverila v izvajanje investitorjem oziroma ustrez-
nim organizacijam je 90%.

3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno

revalorizira z indeksom cene na drobno.

4. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj zazidalne-

ga načrta lahko občina pooblasti investitorje oziroma ustrez-
ne organizacije. Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi ob-
čina.

V primeru, da komunalno opremljenost izvajajo investi-
torji ali druge usposobljene organizacije pa je potrebno pla-
čati samo del komunalnega prispevka za primarne vode, in
za vso infrastrukturo, ki je občina ne bo poverila v izvajanje
investitorjem oziroma ustreznim organizacijam.

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

RS.
Št. 40305-66/99
Grosuplje, dne 26. januarja 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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HAJDINA

657. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97 – odločba US (Uradni list RS, št. 56/98)
in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občin-
ski svet občine Hajdina na 12. seji dne 28. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hajdina za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Hajdina za leto 2000 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Hajdina.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000

znašajo 239,279.000 SIT, in sicer v:

bilanci prihodkov in odhodkov SIT
– prihodki 239,279.000,00
– odhodki 249,728.406,93
– presežek 10,449.406,93

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.

3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 2000 se

izloči 0,5% v rezerve Občine Hajdina.

4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševa-
nje proračuna je odgovoren župan.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo ob-
činskega proračuna.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

po posameznih namenih javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogo-
če predvideti zadostnih sredstev,

– prenos sredstev med različnimi postavkami v okviru
posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene in 12. člena za-
kona o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za fi-
nančno poslovanje.

11. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz na-

slova investicij na področju gospodarske infrastrukture se
lahko občina zadolži do višine 10% sredstev zagotovljene
javne porabe.

Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan Občine Hajdina.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 403-01/99
Hajdina, dne 28. januarja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

658. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
44/97) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99)
je Občinski svet občine Hajdina na 12. seji dne 28. 1. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V 2. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/99) se
dopolni drugi odstavek, ki glasi:

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih
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zaprtih prostorov stanovanja ter čista površina garaže za
osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se šteje tudi
čista tlorisna površina gospodarskega poslopja namenjene-
ga neposlovni kmetijski dejavnosti.

2. člen
7. člen se pod F spremeni tako, da glasi:
– na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih

dejavnosti (proizvodnja in distribucija električne energije,
zemeljskega plina, avtoceste, hitre ceste in njuni pomožni
objekti).

3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarja-
njem dobička v gospodarskih dejavnostih.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za na-
slednje dejavnosti:

Šifra EKD (enotna klasifikacija dejavnosti) Dodatno št. točk

1. 0802 Bančništvo 400
2. 0801 Trgovina na veliko 400
3. Proizvodnja in distribucija vode, el. energije

in zemeljskega plina 175
4. Poštni promet 400
5. Objekti za zveze 10000
6. Skladiščenje naftnih derivatov in plina 800
7. Trgovina z naftnimi derivati 800
8. 0801 Gostinstvo 300
9. Pridobivanje rudnin 500
10. 1104 Projektiranje in sorodne storitve 200
11. 0701 Trgovina na drobno (razen prehrambene trgovine) 200

4. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem,

gostinski vrtovi, gramoznice, peskokopi, glinokopi, vodna za-
jetja ter druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti, se
točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.

Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delav-
nice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.

Površina gramoznic, peskokopov in glinokopov, vod-
nih zajetij so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriš-
čanje rudnin, površine določi občinski urad na osnovi dovo-
ljenja za izkoriščanje rudnin.

Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi so površine
pod daljnovodnimi stebri in površine, ki so potrebne za
normalno rabo, kar znaša 30 m2 (5m x 6m) za vsak posa-
mezni daljnovodni steber za 110 kV daljnovod in 100 m2 za
400 kV daljnovod.

Površine za normalno rabo objektov in stebrov za distri-
bucijo električne energije v naseljih se določijo v površini
5 m2 na vsak steber, kar velja le za primarno omrežje do
transformatorja. Za vsak transformator, ne glede na velikost
in moč, pa se določi površina 25 m2.

Površina za normalno rabo bencinskega servisa pred-
stavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
z objekti.

Površina kanala in vodnega zajetja za proizvodnjo in
distribucijo električne energije predstavlja celotno funkcio-
nalno zemljišče na katerem je objekt.

Površine, na katerih so zgrajeni cevovodi za distribucijo
vode so površine v dolžini trase voda in širini 1 m za pod-
zemne vode. Površina za normalno rabo objektov za pro-

izvodnjo in distribucijo vode predstavlja celotno funkcional-
no zemljišče na katerem je objekt.

Površine, na katerih so zgrajeni plinovodi za distribuci-
jo plina so površine v dolžini trase voda in širini 1 m za
podzemne vode. Površina za normalno rabo objektov za
proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo plina predstavlja ce-
lotno funkcionalno zemljišče na katerem je objekt.

Površine na katerih so zgrajeni telekomunikacijski dalj-
novodi so površine v dolžini trase voda in širini 1 m za
podzemne vode in 2 m za nadzemne vode. Površina za
normalno rabo objektov telekomunikacij predstavlja celotno
funkcionalno zemljišče na katerem je objekt.

Površina za normalno rabo pri proizvodnji in distribuciji
električne energije – kanal, predstavlja celotno funkcional-
no zemljišče kanala z objekti.

Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti
se štejejo površine, ki so potrebne za normalno obratovanje
poslovne dejavnosti in niso točkovane po drugih kriterijih iz
tega člena.

5. člen
Pri 12. členu se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
Oproščeni plačila nadomestila so tudi kulturni in drugi

spomeniki po sklepu o določitvi javne infrastrukture na po-
dročju kulture v Občini Hajdina.

6. člen
Spremeni se naslov IV. poglavja, ki glasi:
»IV. IZRAČUN IN PLAČILO NADOMESTILA«

7. člen
Pri 17. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
Osnova za izračun višine nadomestila so podatki iz

evidence zavezancev, ki jo oblikuje in spremlja Občinska
uprava občine Hajdina.

8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Hajdina, določi
občinski svet s sklepom, na predlog župana.

9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skla-

du z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem se je ta sprememba
dogodila.

10. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Haj-

dina nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomesti-
la, v 15 dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezan-
cem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri
nadomestilo glede na podatke, ki jih Občinska uprava obči-
ne Hajdina pridobi z uradno evidenco.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 320-6-2/99
Hajdina, dne 28. januarja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

659. Sklep o merilih za izdajo soglasja k obratovanju
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem
obratovalnem času

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in
30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 15/99),
je Občinski svet občine Hajdina na 11. seji dne 16. 12.
1999 sprejel

S K L E P
o merilih za izdajo soglasja k obratovanju

gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem

obratovalnem času

1. člen
S tem sklepom se določajo merila za izdajo soglasja k

obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmeti-
je), v podaljšanem obratovalnem času, na območju Občine
Hajdina.

Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljša-
nem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obra-
tovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom
pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostin-
skih obratov in kmetij, na katerih se opravlja kmetijska dejav-
nost (Uradni list RS, št. 78/99).

2. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem

obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občin-
ske uprave občine Hajdina, ki izda soglasje na podlagi meril
opredeljenih v nadaljevanju tega sklepa.

Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časov-
no obdobje ali predhodno izpolnitev določenih pogojev in
ga ob neizpolnitvi zahtevanih pogojev tudi prekliče.

3. člen
Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem

času, so opredeljena glede na gostinske obrate oziroma
kmetije:

– ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih v
stanovanjskih naseljih,

– ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od
stanovanjskih objektov vsaj 50 m.

4. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov oziroma

kmetij, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih
v stanovanjskih naseljih

Gostinec oziroma kmet lahko določi podaljšani redni
dnevni obratovalni čas svojega obrata, glede na vrsto gostin-
skega obrata oziroma kmetije, kot sledi:

– za restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmeti-
je, od 22. do 24. ure, razen v petek in soboto od 22. do
1. ure naslednjega dne,

– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in os-
mice, od 22. do 23. ure, razen v petek in soboto od 22. do
24. ure,

– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno,
od 22. do 4. ure naslednjega dne.

Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko
obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostin-
skega obrata.

Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objek-
tih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in po-
dobno) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom, oziro-
ma ne dlje kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

5. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki se

nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni
od stanovanjskih objektov vsaj 50 m

Gostinec lahko določi podaljšani redni dnevni obrato-
valni čas svojega obrata, glede na vrsto gostinskega obrata,
kot sledi:

– za restavracije, gostilne, kavarne, od 22. do 2. ure
naslednjega dne,

– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in os-
mice, od 22. do 24. ure, razen v petek in soboto od 22. do
1. ure naslednjega dne,

– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno,
od 22. do 5. ure naslednjega dne.

Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko
obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostin-
skega obrata.

Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objek-
tih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in po-
dobno) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom, oziro-
ma ne dlje kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

6. člen
Občinska uprava izda, vlagatelju zahtevo za izdajo so-

glasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega
obrata oziroma kmetije, soglasje k prijavljenemu obratoval-
nemu času za obdobje tekočega koledarskega leta.

Izjemoma se sme izdati soglasje k prijavljenemu podalj-
šanemu obratovalnemu času za obdobje, daljše od enega
koledarskega leta, vendar ne več kot za obdobje treh let, če
iz okoliščin primera izhaja, da obratovanje gostinskega obrata
oziroma kmetije, v podaljšanem obratovalnem času, ni mo-
teče za okolico.

Občinska uprava lahko z odločbo prekliče že izdano
soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega
obrata, zaradi kršitev javnega redu in miru, ugotovljenih s
strani policije, če so kršitve moteče za okolico in prihaja do
njih zaradi obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem
obratovalnem času.

V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, ob-
činska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas
gostinskega obrata. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvrši-
tve odločbe.
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7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 332-01/99
Hajdina, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

660. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega
delovnega telesa Občinskega sveta občine
Hajdina v odbor za komunalno infrastrukturo

Na podlagi 25. in 26. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list
RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 12. seji
dne 28. 1. 2000 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju člana stalnega

delovnega telesa Občinskega sveta občine
Hajdina v odbor za komunalno infrastrukturo

1. člen
Radovan Auer se razreši kot član Odbora za komunal-

no infrastrukturo občine Hajdina.

2. člen
V Odbor za komunalno infrastrukturo občine Hajdina

se imenuje novi član Zlatko Kelenc, stanujoč Sp. Hajdina
141/a, tako da deluje odbor za komunalno infrastrukturo v
naslednji sestavi:

1. Alojz Šijanec, Skorba 37/a,
2. Slavko Burjan, Hajdoše 53/a,
3. Ignac Skaza, Slovenja vas 42,
4. Martin Turk, Gerečja vas 1/a,
5. Zlatko Kelenc, Sp. Hajdina 141/a,
6. Milan Pavlica, Draženci 31/a,
7. Drago Štrafela, Skorba 40/a,
8. Andrej Zelenik, Slovenja vas 67.

3. člen
Mandatna doba imenovanih članov stalnih delovnih te-

les občinskega sveta traja dokler traja mandat sedanjega
Občinskega sveta občine Hajdina.

4. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 241-2/99
Hajdina, dne 28. januarja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

IDRIJA

661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvu virov pitne vode

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 17. in
19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št.
38/81), na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) na 10. redni seji dne
3. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu

virov pitne vode

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 25/89 in Uradni
list RS, št. 19/90, 19/91, 56/93 in 32/96).

2. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka se črta besedilo

dvajsete alinee.
Črta se besedilo pod zap. št. 20 DOPOLNITEV SEZNA-

MA STROKOVNIH PODLAG in besedilo pod zap. št. 20
DOPOLNITEV SEZNAMA PARC. ŠT. IN ZEMLJIŠKO-
KNJIŽNIH LASTNIKOV.

3. člen
Na koncu 1. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Za trajno zavarovanje vodnih virov lahko Občina Idrija

lastnikom zemljišč na vodozbirnih območjih določi olajšave,
spodbude, nadomestila ali odškodnine. Odškodnina se do-
loči v skladu s pravilnikom o določitvi odškodnine na zavaro-
vanih vodozbirnih območjih, v katerem se podrobneje dolo-
čijo pravice in obveznosti upravičencev in zavezancev do
odškodnin.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 324-2/88
Idrija, dne 3. februarja 2000.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

662. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Idrija

Na podlagi 21. 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 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 50/95, 63/98, 68/98) je Občinski svet občine
Idrija na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Idrija določa

pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev namenje-
nih za sofinanciranje programov športa v Občini Idrija.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo, za katero so
registrirani, najmanj 30 tednov v letu.

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu

in plačani članarini,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih

financ sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in

izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje:
– predšolski otroci,
– osnovnošolska mladina,
– srednješolska mladina.
2. Šport v društvih:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športnorekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport.
3. Šport invalidov.
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
5. Promocijska dejavnost.
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
7. Športne prireditve.

6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan Občine Idrija, strokovna služba Športne zveze Idrija
pripravi predlog za odločanje in predlog delitve razpoložljivih
sredstev. Odbor za družbene dejavnosti pri občinskem sve-
tu dokončno oblikuje predlog izbora programov.

7. člen
Z izvajalci športnih programov župan sklene pogodbe.

Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nad-
zora nad porabo sredstev.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, ozi-
roma v časovnih obdobjih določenih s pogodbo o izvedbi
programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s po-
godbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

8. člen
Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje športnih objek-

tov, ki so last občine ni predmet tega pravilnika.

III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV – TABELARIČNI DEL

9. člen
Priloga tega pravilnika so pogoji, merila in normativi za

vrednotenje športnih programov, ki so na vpogled na sede-
žu občine in strokovne službe Športne zveze Idrija.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Idrija.

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

nem listu RS.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

ILIRSKA BISTRICA

663. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center
Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gos-
podarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 3. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter
16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99) je
Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne
3. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi zavoda Razvojni center

Ilirska Bistrica

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju

besedila: ustanovitelj) ustanavlja zavod na področju celost-
nega razvoja s poudarkom na razvoju zaposlitvenih poten-
cialov in razvoju podjetništva ter turizma – Razvojni center
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: razvojni center).
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2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež razvojnega centra,
– dejavnost razvojnega centra,
– organe razvojnega centra,
– sredstva, ki so razvojnemu centru zagotovljena za

ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

razvojnega centra,
– način razpolaganja s presežkom, prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo razvojne-
ga centra,

– pravice, obveznosti in odgovornosti razvojnega cen-
tra v pravnem prometu,

– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti razvojnega
centra,

– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
razvojnega centra,

– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj razvojnega centra je Občina Ilirska Bistri-

ca. Ustanovitelj ima sedež na Bazoviški ulici 14, Ilirska Bi-
strica.

III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS RAZVOJNEGA
CENTRA

4. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojni center Ilirska Bistrica.
Sedež razvojnega centra je: Ilirska Bistrica, Bazoviš-

ka 14.
Skrajšano ime: RC Ilirska Bistrica.

5. člen
V okviru Razvojnega centra Ilirska Bistrica delujeta:
– lokalni pospeševalni center,
– center za pospeševanje turizma s turistično informa-

cijskim centrom.

6. člen
Soustanoviteljice Razvojnega centra so lahko tudi dru-

ge lokalne skupnosti in pravne osebe.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih us-

tanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in

povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanov-
ljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno
soglasje ustanovitelja.

7. člen
Člani lokalnega pospeševalnega centra so člani lokal-

ne razvojne koalicije v kateri so Občina Ilirska Bistrica, Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna enota
Koper, Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica, KVZ Nova
Gorica – Kmetijsko svetovalna služba Ilirska Bistrica, GZS –
Območna zbornica Postojna, podjetje Suma inženiring
d.o.o. in Prins d.o.o., vanjo pa se lahko vključijo tudi drugi
zainteresirani samostojni podjetniki, obrtniki, mala in sred-
nja podjetja ter druge za lokalni razvoj zainteresirane pravne
osebe.

Člani centra za pospeševanje turizma so pravne osebe
in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno
vezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo
gostinsko dejavnost.

Člani centra za pospeševanje turizma so lahko tudi
drugi subjekti, katerih dejavnost je posredno vezana na turi-
stično dejavnost.

8. člen
Razvojni center je pravna oseba s pravicami, obvez-

nostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določa-
ta zakon in ta odlok.

IV. DEJAVNOST RAZVOJNEGA CENTRA

9. člen
V okviru Razvojnega centra Ilirska Bistrica lokalni po-

speševalni center in center za pospeševanje turizma izvajata
naslednje naloge:

a) lokalni pospeševalni center
– organiziranje lokalne razvojne koalicije in koordinira-

nje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega raz-
voja celostnega območja predvsem na področju malega
gospodarstva, kmetijstva, turizma in razvoja skupnosti,

– izvajanje nalog, ki jih bo na razvojni center prenesel
ustanovitelj in so namenjene za razvoj in pospeševanje ma-
lega gospodarstva, kmetijstva in turizma,

– izvajanje programov, ki jih bosta na razvojni center
prenesla pospeševalni center za malo gospodarstvo, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi,

– pripravlja in aktivira razvojne projekte,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posa-

mezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem,

nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih

strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne
razvojne strategije,

– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za na-
stajanje razvojnih projektov,

– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in poten-
cialnim podjetnikom,

– vključitev in sodelovanje z garancijskim skladom,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raz-

iskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov,

objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– opravljanje storitev za podjetnike (svetovanje in po-

sredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresniči-
tvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi
finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije
za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ....),

– zbira in razpolaga z informacijami s področja gospo-
darstva,

– sodeluje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami
na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju,

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji priredi-
tev, seminarjev, predavanj s področja gospodarstva,

b) center za pospeševanje turizma s TIC
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– sprejemanje obiskovalcev,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turi-

stične ponudbe,
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– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v
zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,

– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve,

popis turistične ponudbe, popis podpornega turističnega
okolja in aktivnosti...,

– obveščanje o prireditvah,
– kontaktiranje s turističnimi ponudniki, turističnimi or-

ganizacijami in združenji,
– izvajanje promocijske aktivnosti,
– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog

centra.

10. člen
Dejavnost razvojnega centra po standardni klasifikaciji

dejavnosti je naslednja:
L / 75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovne dejavnosti,
K / 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K / 74.110 Pravno svetovanje,
K / 74.120 Računovodske in knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje (razen revizijska dejavnost),
K / 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K / 74.400 Ekonomsko propagiranje,
K / 74.500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in po-

sredovanje delovne sile,
K / 74.831 Prevajanje,
K / 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K / 74.833 Druga splošna tajniška opravila,
K / 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K / 74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
K / 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja,
K / 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K / 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja,
K / 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
K / 72.300 Obdelava podatkov,
K / 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami,
K / 72.600 Druge računalniške dejavnosti,
K / 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K / 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme

v najem,
J / 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
J / 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom,
M / 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O / 92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
O / 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
O / 92.400 Dejavnost tiskovnih agencij,
O / 92.522 Varstvo kulturne dediščine,
O / 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev,
DE / 22.130 Izdajanje revij in periodike,
DE / 22.150 Drugo založništvo,
DE / 22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve,
G / 51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov,
G / 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.,
G / 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,

G / 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
I / 63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n..

V. ORGANI RAZVOJNEGA CENTRA

11. člen
Organi razvojnega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programsko razvojni svet lokalno pospeševalnega

centra,
– programsko razvojni svet centra za pospeševanje tu-

rizma.

12. člen
Razvojni center upravlja upravni odbor, ki šteje pet

članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavodih in
statutom razvojnega centra.

Upravni odbor razvojnega centra je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občin-

ski svet,
– dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresi-

rane javnosti, ki jih imenujejo člani lokalne razvojne koalicije
in člani centra za pospeševanje turizma iz krogov strokovne
javnosti in uspešnega malega gospodarstva in turizma.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z mož-
nostjo ponovne izvolitve.

13. člen
Direktor predstavlja in zastopa razvojni center, organi-

zira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokov-
nost in zakonitost zavoda.

Direktorja razvojnega centra imenuje in razrešuje uprav-
ni odbor razvojnega centra, s soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.

Direktor mora imeti VI. ali VII. stopnjo strokovne izo-
brazbe, druge pogoje določa statut.

14. člen
Razvojni center ima dva programska sveta:
– programsko razvojni svet lokalno pospeševalnega

centra je sestavljen iz partnerjev lokalne razvojne koalicije,
uporabnikov storitev ter zunanjih članov

– programsko razvojni svet centra za pospeševanje tu-
rizma je sestavljen iz članov centra za pospeševanje turizma,
uporabnikov storitev ter zunanjih članov.

Programsko razvojna sveta sta strokovna organa raz-
vojnega centra. Sestava, način oblikovanja in naloge pro-
gramsko razvojnih svetov se določijo s statutom razvojnega
centra v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Programsko razvojna sveta obravnavata strokovna vpra-
šanja s področja dela, odločata o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil določenih v statutu razvojnega centra, do-
ločata strokovne podlage za programe dela in razvoja razvoj-
nega centra, dajeta upravnemu odboru in direktorju predlo-
ge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter
opravljata druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s
statutom razvojnega centra določene naloge.

15. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvoli-

tve oziroma imenovanja, trajanja mandata in načinu dela
organov iz 10. člena tega odloka, določa statut razvojnega
centra.
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VI. AKTI RAZVOJNEGA CENTRA

16. člen
Razvojni center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor

razvojnega centra s soglasjem ustanovitelja in druge splo-
šne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbo-
ra, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.

VII. SREDSTVA ZA DELO

17. člen
Za ustanovitev in začetek dela razvojnega centra se

zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, na-
menjena za ustanovitev lokalnega pospeševalnega centra in
centra za pospeševanje turizma.

18. člen
Razvojni center pridobiva sredstva za delo iz:
– proračuna ustanovitelja,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministr-

stev,
– sredstev tuje in druge pomoči na državni ravni,
– sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev, s

prodajo storitev na trgu,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni

združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja
lastnih interesov pri razvoju svojih podjetij,

– drugih virov, ki so namenjeni dejavnosti zavoda.

19. člen
Razvojni center odgovarja za svoje obveznosti v prav-

nem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti razvojnega centra

subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Občine
Ilirska Bistrica namenjena za delovanje razvojnega centra.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki razvojni center us-

merja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube razvojnega cen-

tra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev razvojnega centra,
odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega odbora.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

21. člen
Ustanovitelj ima do razvojnega centra naslednje pravi-

ce in obveznosti:
– zagotavlja sredstva za delo razvojnega centra v okviru

sprejetega programa,
– ugotavlja skladnost planov in programov dela razvoj-

nega centra,
– spremlja in nadzira namembnost porabe sredstev us-

tanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremem-

bam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

22. člen
Pravice in obveznosti razvojnega centra do ustanovi-

telja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju

programa razvojnega centra,

– do konca meseca novembra posreduje ustanovitelju
ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,

– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za sprem-
ljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Do imenovanja direktorja razvojnega centra opravlja

funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje
ustanovitelj, vendar največ eno leto.

24. člen
Člani upravnega odbora se imenujejo najkasneje v ro-

ku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

25. člen
Upravni odbor razvojnega centra sprejme statut razvoj-

nega centra najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka in ga predloži v soglasje občinskemu svetu.

26. člen
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktor razvoj-

nega centra v petnajstih dneh po prejemu sklepov pristojnih
organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.

27. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,

se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91 in 8/96).

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi razvojno informacijskega centra (Uradne objave
PN, št. 26/99).

Razvojni center prevzame v upravljanje sredstva, ob-
veznosti, evidence in druge podatkovne baze razvojno infor-
macijskega centra, ki z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha z delom.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-1/2000-10
Ilirska Bistrica, dne 3. februarja 2000.

Podžupan
Občine Ilirska Bistrica

Vitomir Dekleva, ek. l. r.

664. Spremenjen program priprave zazidalnega
načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – II. faza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97
in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet
občine Ilirska Bistrica na 11. seji dne 3. 2. 2000 sprejel
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S P R E M E N J E N   P R O G R A M
P R I P R A V E

zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici –
II. faza

I. RAZLOGI ZA SPREMEMBO PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na 44. seji dne

18. 11. 1998 sprejel Program priprave zazidalnega načrta
za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. faza. Do realizacije tega
programa ni prišlo, zaradi zahtevkov lastnikov oziroma upo-
rabnikov zemljišč, ki se nahajajo na območju, za katerega je
predvidena izdelava zazidalnega načrta. V tem času je bil
tudi že sprejet zazidalni načrt za I. fazo zazidalnega načrta,
katerega je potrebno upoštevati pri izdelavi II. faze ZN. Zara-
di naštetih razlogov in razlogov, ki so razvidni iz besedila v
nadaljevanju, se prvi program priprave ZN razveljavi in na-
mesto njega sprejme spremenjen program priprave ZN.

II. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA
NAČRTA

2. člen
V Urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je se-

stavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90)
in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87)
(Uradni list RS, št. 7/99), je cona z oznako P1-2 namenjena
proizvodnim dejavnostim. Za omenjeno cono je predvidena
izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN). Izdelana in
sprejeta je bila I. faza zazidalnega načrta, katerega odlok je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/99.

3. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN
ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.

S programom priprave se določi tudi način izbora nosil-
ca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postop-
ku sprejemanja.

II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA

4. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega

načrta
Pri izdelavi ZN za II. fazo cone P1-2, katera je namenje-

na proizvodnim dejavnostim, je potrebno koncept gradnje
objektov in drugih posegov v prostor prilagoditi tako, da ne
bo moteče vplival na objekte in posege v prostor, ki so
predvideni v I. fazi. Pogoji lastnika oziroma investitorja izde-
lave I. faze ZN niso potrebni, saj je potrebno zazidalni načrt
I. faze v celoti upoštevati pri izdelavi II. faze ZN.

Večji del II. faze ZN se izdeluje za znane investitorje in
tudi želje po posegih v prostor so znane. Lastniki oziroma
investitorji ZN so:

1. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica ima v lasti parc. št. 355,
414, 416, 412/2, 412/4, 412/5, 347/2, 415, 411/1,
354, 343/2, 358, 359, 351, 350, 115/1 in del parc. št.
1958/6 k.o. Trnovo. Na teh parcelah je potrebno urediti
odprto in pokrito skladišče za vodovodni material, skladišče
za pogrebno opremo, skladišče za delovno orodje in opre-
mo, garderobni prostor za delavce, manjše delavnice (me-
hanična, vodoinštalaterska, elektroinštalaterska), objekt ozi-
roma odprti prostor za sortiranje odpadkov (steklo, papir,
kovine), upravno stavbo s parkiriščem za osebna vozila,
plato za pranje kontejnerjev ter parkirni prostor za delovna
vozila (5 kom), pogrebno vozilo, vozilo za pometanje in
poltovorno vozilo.

2. Tokis d.o.o., Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bi-
strica, katerega zemljišče obsega parc. št. del 466/7,
473/2, 474/2, 468/1, 466/8, 467, 435/1, del 436/1,
del 438, del 441, del 319/1, 319/2, 423/1, 422/1, 434,
432, 431 in del parc. št. 1958/2 k.o. Trnovo. Zemljišče na
teh parcelah, katerega površina znaša ca.  24.400 m2,
ostane v primarni rabi, saj investitor še nima definiranih
dejavnosti. V odloku ZN naj se navede, da bo za ta del
območja izdelana dopolnitev ZN. Okvirno naj se definira,
kakšne dejavnosti se lahko locirajo na to območje z ozirom
na dejavnosti, ki se bodo odvijale v neposredni bližini. Infra-
struktura mora biti za celotno področje predvidena tako, da
se bo lahko nanjo priključilo tudi to območje.

3. Tramper d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, 6250 Ilirska
Bistrica, katerega zemljišče obsega parc. št. 445, 444,
443/1, 443/2, del 466/7, del 435/3, del 436/1, del 438,
del 441 in del 319/1 k.o. Trnovo v površini ca. 5.753 m2.
Investitor namerava na tem zemljišču urediti halo za popravilo
vozil s servisnimi  in pisarniškimi prostori, motel s prenočišči,
plato za zunanje pranje vozil, interni bencinski servis (rezer-
voarji kapacitete 2 x 32.000 l) ter parkirišče za vozila, ki
prevažajo nevarne snovi in ostala tovorna vozila.

4. Splošno gradbeništvo Hubert, Hubert Šlosar s.p.,
Jelšane 74, 6254 Jelšane, ki namerava, na parc. št. 418,
340/3, 340/4 in 341/2 k.o. Trnovo, katerih skupna površi-
na znaša ca. 4.677 m2, zgraditi halo tlorisne površine ca.
800 m2, v kateri bodo urejene delavnice za potrebe gradbe-
ništva (tesarska, železokrivska), skladiščni prostori za grad-
beni material ter proizvodnja gradbenih izdelkov.

5. Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
ima v lasti parc. št. 315, 341/1 in 327/1 k.o. Trnovo. Na
navedenih parcelah potrebujejo skladiščni objekt dimenzij
17 x 20 m, upravno stavbo dimenzij 17 x 10 m, obstoječo
betonarno in parkirišče.

Meja območja, ki se bo urejalo z ZN poteka od izho-
diščne točke na jugu območja (vogal parc. št. 416 k.o.
Trnovo in parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica) proti severo-
vzhodu po meji med parc. št. 416, 414 k.o. Trnovo in
115/1 ter 105 in 103/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti
jugovzhodu do vogala parc. št. 411/1 in 412/3 k.o. Trno-
vo. Od tu naprej zavije proti severovzhodu in poteka po meji
med parcelama št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo, prečka pot
(parc. št. 1958/2 in 1958/1 k.o. Trnovo), razmeji parc. št.
359 in 366 k.o. Trnovo ter zavije proti severozahodu ob
Cesti Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo) do približ-
no polovice meje parc. št. 350 k.o. Trnovo, zavije proti
severu do vogala parc. št. 341/1 k.o. Trnovo, ter poteka po
meji med parcelo št. 291/1 k.o. Trnovo (železnica) in par-
celami št. 341/1, 327/1 in 315 k.o. Trnovo, zavije proti
jugozahodu po meji med parc. št. 305 in 315 k.o. Trnovo
do Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo), zavije
proti severozahodu po meji med njo in parc. št. 305 k.o.
Trnovo ter po ca. 17 m prečka cesto in pride do vogala
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parc. št. 445 k.o. Trnovo, nadaljuje pot proti jugozahodu po
meji med parc. št. 450 in 445 k.o. Trnovo in meji med parc.
št. 466/6 in 466/7 k.o. Trnovo, seka parc. št. 469 in
473/1 k.o. Trnovo ter pride do reke Reke (parc. št. 1973/1
k.o. Trnovo) in zavije po njeni meji proti vzhodu do izhodišč-
ne točke.

Skupna površina zemljišča, za katerega se izdeluje ZN
meri ca. 7,73 ha.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v
nadaljevanju: navodilo).

V ZN morajo biti določeni prostorski pogoji za realizaci-
jo planskih odločitev ter na njihovi osnovi razčlenijo in prika-
žejo:

– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednimi območji;
– rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinske

značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje;
rešitve za varstvo okolja in izboljšanje bivalnega in de-

lovnega okolja;
– potrebne vodnogospodarske ureditve;
– zasnova ureditve zelenih površin;
– načrt gradbenih parcel;
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel;
– ocena stroškov za izvedbo načrta;
– etape izvajanja načrta.
Prej našteti prostorski pogoji se določijo:
– z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcional-

ne in oblikovalske rešitve območja;
– s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami objektov

in naprav;
– z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodne-

ga in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi zazidalnega načrta so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87
in 36/90),

– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št.
17/94),

– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni
list RS, št. 57/96)

– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projek-
tivni atelje Ljubljana 1969),

– odlok o zazidalnem načrtu za območje P1-2 v Ilirski
Bistrici I. faza (Uradni list RS, št. 61/99),

– lokacijska dokumentacija št. 352-37/98-232 z dne
16. 7. 1998, Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah, ki jih posredujejo upravljalci.

3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnut-

ka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (si-
tuacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).

V skladu z zakonom o varstvu okolja je potrebno pri-
praviti kot posebno strokovno podlago okoljevarstveno oce-
no, ki naj vsebuje splošen opis lokacije, valorizacijo tal,
krajinske analize in valorizacijo, oceno vplivov požarne
ogorženosti, oceno vplivov z vidika varovanja zraka pred

onesnaženjem, oceno vplivov z vidika varovanja voda, oce-
no vplivov z vidika varovanja pred prekomernim hrupom ter
oceno vplivov z vidika odlaganja odpadkov, ki bodo nasta-
jali v tej coni.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobi-

jo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posa-
mezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo
posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, gra-
fične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na ob-
močju, ki ga ureja ZN.

Ker so bili soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, že
zaprošeni za svoje pogoje in so jih tudi nekateri izmed njih
že posredovali, morajo najkasneje v 20 dneh po prejemu
vloge in spremenjenega programa, posredovati svoje dodat-
ne pogoje, če se bodo le ti razlikovali od prej posredovanih
pogojev, sicer se šteje, da nimajo dodatnih pogojev glede
na spremembo programa priprave in se bodo pri izdelavi ZN
upoštevali pogoji, ki so jih posredovali ob prvi zaprositvi. V
primeru, da soglasodajalec ni posredoval svojih pogojev ob
prvi zaprositvi, lahko to stori sedaj.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku ZN so:

1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna,

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,

3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine -
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,

4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,

5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,

6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-
stvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,

8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Prista-
niška 12, 6000 Koper,

9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000
Koper,

10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000

Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,

6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek

vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju in
lastnike sosednjih zemljišč, za katerega se pripravlja ZN, in
sicer:

1. Prema d.o.o., Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bi-
strica,

2. Plaming d.o.o., Podgrad, 6244 Podgrad,
3. Dragica Prosen, Ulica Nikole Tesle 1, 6250 Ilirska

Bistrica,
4. Iztok Jaksetič, Gradišnikova ulica 22, 1353 Borov-

nica.
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6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajal-

ci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da
je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni mož-
no zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA

7. člen
Investitorji zazidalnega načrta so: Komunalno stano-

vanjsko podjetje, Prešernova 7, Ilirska Bistrica,  Tramper
d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, Ilirska Bistrica, Splošno gradbe-
ništvo Hubert, Hubert Šlosar s.p., Jelšane 74, 6254 Jelša-
ne in Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo
financiral iz občinskega proračuna. Izdelovalca ZN bodo
investitorji izbrali kasneje.

Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogo-
ji soglasodajalcev;

– pridobitev okoljevarstvene ocene, katero izdela poob-
laščena organizacija in mora vsebovati splošen opis lokaci-
je, valorizacijo tal, krajinske analize in valorizacijo, oceno
vplivov požarne ogroženosti, oceno vplivov z vidika varova-
nja zraka pred onesnaženjem, oceno vplivov z vidika varova-
nja voda, oceno vplivov z vidika varovanja pred prekomer-
nim hrupom ter oceno vplivov z vidika odlaganja odpadkov,
ki bodo nastajali v tej coni;

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja;

– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je
oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bi-
strica.

V. TERMINSKI PLAN

8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev

dodatnih pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu
programa priprave.

2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozne-
je v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časov-
no vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.

3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu
gradiva.

4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravna-
va osnutka ZN.

5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in pred-
logov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v
30 dneh po preteku javne razgrnitve.

6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi.

7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja
soglasodajalcev.

8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji
posreduje v sprejem na občinski svet.

9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Ilirska Bistrica.

Št. 352-66/98-231
Ilirska Bistrica, dne 3. februarja 2000.

Podžupan
Občine Ilirska Bistrica

Vitomir Dekleva, ek. l.r.

JESENICE

665. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in spr. Uradni list RS, št. 23/96), 2. in 3. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine Jeseni-
ce (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99)
je Občinski svet občine Jesenice na redni 14. seji dne
27. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97)
se 3. člen odloka spremeni in dopolni, tako, da glasi:

Glasbena šola Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja
dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in
šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glas-
bene vzgoje za šolski okoliš, ki obsega območje Občine
Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora. Šola
lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če
se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi
občinami ustrezno pogodbo.

2. člen
7. člen se spremeni, tako, da se drugi odstavek dopol-

ni, tako da glasi:
Predstavnike ustanovitelja v svet šole imenuje Občina

Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico

sodelovati pri upravljanju šole.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako,

da imajo svoje predstavnike v svetu šole.
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Predstavniki ustanovitelja zastopajo občine, za katere
izvaja šola dejavnost, opredeljeno v 3. členu tega odloka, v
deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejav-
nost šole.

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in
osmi odstavek.

3. člen
Doda se nov, 11.a člen, ki glasi:
Šola upravlja s premičnim in nepremičnim premože-

njem, ki je last ustanovitelja. Nepremično premoženje in
šolska oprema, ki jo za delovanje šole na svojem območju
posebej zagotavljajo občine, ki sofinancirajo dejavnost šole,
je v lasti teh občin.

4. člen
12. člen se spremeni tako, da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka,

odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v
občinskem proračunu posamezne občine namenjena za de-
lo šole.

5. člen
18. člen se dopolni tako, da drugi odstavek glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen spre-

jemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb,
imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti
pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraže-
valnega dela šole, ki jih izvršuje Občinski svet občine Jese-
nice, izvršuje župan občine Jesenice.

6. člen
Doda se nov, 18.a. člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino

Žirovnica in Občino Kranjska Gora, ki jih ne opredeljuje ta
odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o krite-
rijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda
Glasbena šola Jesenice.

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

nem listu RS.

Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2.
in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99,
23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 14. seji
dne 27. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Tone-

ta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97) se 3. člen
odloka spremeni in dopolni, tako, da glasi:

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (v nadaljnjem be-
sedilu: zavod), izvaja gledališke dejavnosti za prebivalce se-
danjih občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Zavod
izvaja gledališko dejavnost na Jesenicah, ter uprizarja doma-
ča in tuja dela tudi na gostovanjih po Sloveniji in v tujini.

2. člen
8. člen se spremeni, tako da drugi odstavek glasi:
Predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda imenuje Ob-

čina Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico

sodelovati pri upravljanju zavoda.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako,

da imajo svoje predstavnike v svetu zavoda.
Predstavnika ustanovitelja zastopata občine, za katere

izvaja zavod dejavnost, opredeljeno v 3. členu tega odloka,
v deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejav-
nost zavoda.

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in
osmi odstavek.

3. člen
Doda se nov, 14.a člen, ki glasi:
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premože-

njem, ki je last ustanovitelja. Stavba Gledališče Toneta Ču-
farja, ki nosi parc. št.: 953/2, k.o. Jesenice, ter oprema v
stavbi, ki služi izvajanju kulturne dejavnosti, je bila s sklepom
Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 10. 1996,
razglašena kot javna infrastruktura na področju kulture.

4. člen
15. člen se spremeni, tako, da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka,

odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v
občinskem proračunu posamezne občine namenjene za de-
lo zavoda.

5. člen
17. člen se v celoti črta.

6. člen
22. člen se spremeni, tako, da drugi odstavek glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen

sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb,
soglasja k statutu zavoda, imenovanja predstavnikov ustano-
vitelja v svet zavoda, imenovanja direktorja zavoda, ki jih
izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan Obči-
ne Jesenice.

7. člen
Doda se nov, 22.a člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino

Kranjska Gora ter Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta
odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o krite-
rijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, in spr. 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in
26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Je-
senice na redni 14. seji dne 27. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Ljudska univerza Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97),
se 3. člen odloka spremeni in dopolni, tako, da glasi:

Ljudska univerza Jesenice (v nadaljnjem besedilu: za-
vod) opravlja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega
izobraževanja, za območje občin Jesenice, Žirovnica in
Kranjska Gora. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za ob-
močje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in
sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.

2. člen
7. člen se spremeni, tako da drugi odstavek glasi:
Predstavnika ustanovitelja v svet zavoda imenuje Obči-

na Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico

sodelovati pri upravljanju zavoda.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako,

da imajo svoje predstavnike v svetu zavoda.
Predstavnika ustanovitelja zastopata občine, za katere

izvaja zavod dejavnost, opredeljeno v 3. členu odloka, v
deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejav-
nost zavoda.

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in
osmi odstavek.

3. člen
Doda se nov, 11.a člen, ki glasi:
Zavod upravlja s premoženjem, ki je namenjeno dejav-

nosti zavoda. Premoženje je v lasti ustanovitelja.

4. člen
12. člen se spremeni, tako da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka,

odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v
občinskem proračunu posamezne občine namenjena za de-
lo zavoda.

5. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni, tako, da glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen

sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih spre-
memb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavo-
da, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem direktorja
zavoda, ter strategije vzgojno-izobraževalnega dela, ki jih
izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan Ob-
čine Jesenice.

6. člen
Doda se nov, 17.a člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino

Kranjska Gora ter Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta
odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o krite-
rijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda
Ljudska univerza Jesenice.

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

nem listu RS.

Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanja javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2.
in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99,
23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 14. seji
dne 27. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjiž-

nica Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97), se 3. člen odloka
spremeni in dopolni, tako da glasi:

Občinska knjižnica Jesenice (v nadaljnjem besedilu:
zavod) opravlja dejavnost splošno–izobraževalne knjižnice,
za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora.
Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih ob-
čin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresira-
nimi občinami ustrezno pogodbo.
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2. člen
6. člen se spremeni, tako da drugi odstavek glasi:
Ravnatelj zastopa zavod neomejeno, razen glede pri-

dobitve in odtujitve nepremičnin, za kar je potreben sklep
občine, na območju katere nepremičnina leži.

3. člen
8. člen se spremeni, tako da drugi odstavek glasi:
Predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda imenuje Ob-

čina Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico

sodelovati pri upravljanju zavoda.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako,

da imajo svoje predstavnike v svetu zavoda.
Predstavnika ustanovitelja zastopata občine, za katere

izvaja zavod dejavnost, opredeljeno v 3. členu odloka, v
deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejav-
nost zavoda.

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in
osmi odstavek.

4. člen
Doda se nov, 14.a člen, ki glasi:
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premože-

njem, ki je namenjeno dejavnosti zavoda. Premoženje je v
lasti občine, na območju katere leži.

5. člen
15. člen se spremeni, tako da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka,

odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v
občinskem proračunu posamezne občine namenjena za de-
lo zavoda.

6. člen
Doda se nov, 16.a člen, ki glasi:
Zavod sprejema sistemizacijo delovnih mest in zapo-

sluje delavce na podlagi skupnega sklepa občine ustanovi-
teljice, ter občin, ki dejavnost sofinancirata, če gre za dela,
ki se izvajajo za vse tri občine.

Sistemizacijo delovnih mest, ki se nanašajo samo na
eno občino, sprejema zavod na podlago sklepa občine, ki
zavod sofinancira, ter soglasja ustanovitelja.

7. člen
22. člen se dopolni tako, da drugi odstavek glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen

sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb,
imenovanja članov sveta zavoda, soglasja k statutu zavoda
in imenovanje ravnatelja zavoda, ki jih izvršuje Občinski svet
občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.

8. člen
Doda se nov, 22.a člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino

Kranjska Gora in Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta
odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o krite-
rijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice.

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

nem listu RS.

Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, in spr. 23/96), 2. in 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski
svet občine Jesenice na redni 14. seji dne 27. 1. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja

Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni
list RS, št. 42/97, 23/99), se 4. člen odloka spremeni in
dopolni, tako, da glasi:

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (v nadalje-
vanju: šola) opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami za območje Občine
Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora. Šola
lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če
se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi
občinami ustrezno pogodbo.

2. člen
8. člen se spremeni tako, da drugi odstavek glasi:
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Obči-

na Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 4. členu odloka, imajo pravico

sodelovati pri upravljanju šole.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako,

da imajo svoje predstavnike v svetu šole.
Predstavniki ustanovitelja zastopajo občine, za katere

izvaja šola dejavnost, opredeljeno v 4. členu odloka, v dele-
žu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejavnost
šole.

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in
osmi odstavek.

3. člen
Doda se nov 12.a člen, ki glasi:
Šola upravlja s premičnim in nepremičnim premože-

njem, ki je last ustanovitelja.
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4. člen
13. člen se spremeni tako, da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 4. členu odloka,

odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v
občinskem proračunu posamezne občine namenjene za de-
lovanje šole.

5. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni, tako da glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen spre-

jemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb,
imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet šole, mnenja
lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja šole, ter stra-
tegije vzgojno-izobraževalnega dela, ki jih izvršuje Občinski
svet občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.

6. člen
Doda se nov, 19.a člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino

Kranjska Gora ter Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta
odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o krite-
rijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice.

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

nem listu RS.

Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

670. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o., Jesenice (Uradni list
RS, št. 73/95) in 212. sklepa 14. seje Občinskega sveta
občine Jesenice z dne 27. 1. 2000, Jkp JEKO-IN d.o.o.,
Jesenice objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina

1. člen
Tarifna skupina Cena za plin Osnovna cena za moč

Široka Mala poraba 110,54 SIT/m3

potrošnja Gospodinjska tarifa 42,36 SIT/m3 11,760 SIT/leto
Centralno ogrevanje 42,36 SIT/m3 750 SIT/kW/leto

Ostala Mala poraba 102,66 SIT/m3

potrošnja Osnovna tarifa 42,36 SIT/m3 43,200 SIT/leto
Ogrevanje posl.
prostorov 42,36 SIT/m3 750 SIT/kW/leto

Osnovna cena za moč – fiksni del se po 458. sklepu
35. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29. 1.
1998 za dobo 5 let ne obračunava.

Cene ne vključujejo takse za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida in veljavnega 19% davka na
dodano vrednost.

2. člen
Cene iz tega cenika se uporabljajo od 1. 2. 2000

dalje.

Jesenice, dne 2. februarja 2000.

Direktor
Jkp JEKO-IN, d.o.o.,

Branko Noč, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK

671. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Matična
knjižnica Kamnik

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97. 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US),
2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) in
16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99) sta Občinski svet občine Kamnik na 10. seji, dne
26. 1. 2000, in Občinski svet občine Komenda na 11. seji
dne 27. 1. 2000 sprejela

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica

Kamnik

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Matična knjižnica Kamnik je javni zavod, ki ga je z

ustanovitvenim odlokom št. 021-30/91, z dne 9. oktobra
1991 ustanovila Skupščina občine Kamnik za območje Ob-
čine Kamnik z imenom Matična knjižnica Kamnik.

Knjižnica je vpisana v sodni register Temeljnega sodi-
šča v Ljubljani, enota v Ljubljani, pod št. 6730/91.

Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi Matične knjižnice
Kamnik, ki pokriva območje Občine Kamnik in Občine Ko-
menda.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV

2. člen
Ustanovitelja javnega zavoda sta Občina Kamnik in Ob-

čina Komenda.
Sedeža ustanoviteljev sta:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik;
– Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.

III. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Ime javnega zavoda je: Matična knjižnica Kamnik.
Sedež knjižnice je v Kamniku, Ljubljanska cesta 1.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa

statut zavoda. Javni zavod lahko spremeni ime in sedež le s
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soglasjem obeh občin ustanoviteljic. Ustanoviteljici dajeta
soglasje k spremembam v organizaciji zavoda.

4. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjiž-

nični dejavnosti na področju občin Kamnik in Komenda.

5. člen
Dejavnost knjižnice po standardni klasifikaciji dejavno-

sti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) je:
šifra vsebina
1.0/92.511 Dejavnost knjižnic.
Knjižnica je javni zavod na področju kulturne dejavno-

sti in opravlja javno službo knjižničarstva v naslednjih dejav-
nostih:

– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu;
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjiž-

nično gradivo;
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi;
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega

gradiva ter evidenco o knjižničarski dejavnosti;
– sodeluje s specializiranimi informacijskimi centri in

posreduje informacije uporabnikom;
– omogoča uporabo interneta in nudi možnost iskanja

po bazah drugih knjižnic;
– razvija in vodi register mreže knjižnic, ki delujejo na

območju matičnosti;
– razvija in organizira matično dejavnost;
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gra-

diva;
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraže-

valnimi organizacijami ter društvi pripravlja kulturne priredi-
tve;

– sodeluje z drugimi družbenimi pravnimi osebami in
društvi pri zbiranju, urejanju, hranjenju in uporabi njihovih
knjižnih fondov;

– izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije
o knjižničnem gradivu.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljema dejavnost
spremeni ali razširi.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor zavoda;
– strokovni svet zavoda.

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic;
– trije predstavniki uporabnikov;
– trije predstavniki delavcev zavoda.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje občinski svet

posamezne občine ustanoviteljice na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Dva predstavni-
ka občin ustanoviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa
Občina Komenda.

Predstavnike uporabnikov imenujeta župana posamez-
ne občine ustanoviteljice. Dva predstavnika uporabnikov ime-
nuje župan Občine Kamnik, enega predstavnika imenuje
župan Občine Komenda.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se
jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so
kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom man-
data določi rokovnik za izvedbo volitev in izmed sebe imenu-
je tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavni-
kov delavcev v svet, opozori ustanoviteljice, da imenujejo
predstavnike v svet ter pripravi končno poročilo.

Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo pred-
sednika in namestnika predsednika.

Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti na-
mestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.

Kandidate za predsednika in namestnika predsednika
lahko predlaga vsak član sveta. O izvolitvi odloča svet z
večino glasov.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in se lahko
ponovi. Do konstituiranja novega sveta opravlja naloge prejš-
nji svet.

8. člen
Svet zavoda:
– daje mnenje k imenovanju direktorja;
– sprejema statut, akt o sistemizaciji in druge splošne

akte knjižnice, ki jih določa ta statut ali drug splošni akt
zavoda;

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune;

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanovitelju in direktorju knjižnice predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– razpisuje volitve predstavnikov v svet knjižnice;
– imenuje svoje izvršilne organe in druge organe knjiž-

nice;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o najetju kreditov v soglasju z ustanovitelji-

cami;
– odloča o ugovorih delavcev kot drugostopenjski or-

gan;
– opravlja druge, z zakonom ali s tem statutom ter

drugimi splošnimi akti zavoda, določene naloge.

9. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in pro-

gramskega ravnatelja ter je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin.

10. člen
Direktorja zavoda imenujeta in razrešujeta ustanovitelja

na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in
strokovnega sveta zavoda.

Če direktorju preneha mandat pred potekom mandat-
ne dobe, se najpozneje v treh mesecih po preteku mandata
objavi javni razpis za imenovanje novega direktorja. Za čas
do imenovanja novega direktorja ustanovitelj imenuje vršilca
dolžnosti, vendar najdlje za eno leto.

11. člen
Pristojnosti direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega načrta;
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– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev;

– določi sistemizacijo delovnih mest;
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce raz-

poreja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah
delavcev;

– odloča na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti de-
lavcev zaradi lažje kršitve obveznosti;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom
zavoda in drugimi veljavnimi predpisi.

12. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-

nje pogoje:
– univerzitetna izobrazba humanistične ali družboslov-

ne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delov-

nih mestih;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– kandidat predloži program dela knjižnice.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in se lahko

ponovi.

13. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda.

Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in
naloge strokovnega sveta se določi v statutu zavoda.

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

proračunov občin ustanoviteljic v skladu s predpisi, iz držav-
nega proračuna, s prodajo storitev, z dotacijami, darili in iz
drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom
in tem odlokom.

Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva in premo-
ženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Sredstva se med ustanoviteljicama delijo na podlagi dele-
žev, določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve pre-
moženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, ki
ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na izredni seji,
dne 1. 7. 1999, Občinski svet občine Komenda pa na redni
seji, dne 25. 11. 1999. Na podlagi tega sklepa je delitev
sredstev naslednja: Občina Kamnik 85,67% in Občina Ko-
menda 14,33%.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z
opravljanjem svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen, se
prvenstveno uporablja za plačilo programskih materialnih
stroškov, neprogramskih stalnih stroškov, amortizacijo, in-
vesticijsko vzdrževanje ter investicije.

Ostanek presežka iz prejšnjega odstavka se po pred-
hodnem soglasju obeh občin ustanoviteljic lahko uporabi
tudi za plače. Za soglasje k izplačilu presežka za plače
zaposlenih zaprosi zavod obe občini ustanoviteljici.

Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda se krije iz
proračunov obeh občin ustanoviteljic na podlagi deležev,
določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premože-
nja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, in
sicer: Občina Kamnik 85,67% in Občina Komenda
14,33%.

15. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za

nabavo specifične nadstandardne opreme ali za izvedbo
nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izva-
janje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev nepo-
sredno ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na
ravneh obeh občin ustanoviteljic.

16. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je last občin
ustanoviteljic.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem sa-
mostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po pred-
hodnem soglasju občin ustanoviteljic, razen, če s pogodbo
med ustanoviteljicama ni kako drugače določeno.

Zavod je odgovoren ustanoviteljicama za upravljanje s
premoženjem. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem s
skrbnostjo dobrega gospodarja.

17. 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, z omejitvijo,
da brez predhodnega soglasja obeh občin ustanoviteljic ne
more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premo-
ženjem.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga in ne more sklepati kreditnih po-
slov brez predhodnega soglasja obeh ustanoviteljic.

Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki so
nastale pri opravljanju dejavnosti kot javnega zavoda. Usta-
noviteljici ne odgovarjata za druge obveznosti zavoda.

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJICAMA IN JAVNIM ZAVODOM

18. člen
Občini ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravi-

ce in obveznosti:
– ugotavljata skladnost programov dela zavoda s plani

oziroma programi občin;
– dajeta soglasje k statutu zavoda in statutarnim spre-

membam;
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi pro-

grami in finančnimi načrti;
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan posredovati občinam ustanoviteljicam

podatke, potrebne za planiranje, spremljanje dejavnosti in
statistične namene.

VII. SPLOŠNI AKTI

19. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljicama.
S statutom se ureja:
– organizacija zavoda;
– organi upravljanja in njihove pristojnosti;
– način odločanja organov;
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-

sti zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
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20. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, določene s

statutom zavoda in zakonom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do-

govorita ustanoviteljici s pogodbo.

22. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata

oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom.

23. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

24. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata direktorja se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenim z zakonom in tem odlokom.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega zavoda Matične knjižnice Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 23/91, 47/95) in določbe statuta zavoda, ki
niso v skladu s tem zakonom in s tem odlokom.

Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami
zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-57/99
Kamnik, dne 26. januarja 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

Št. 02201-2/99
Komenda, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

KANAL OB SOČI

672. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Kanal
ob Soči

Na podlagi 25. in 241. člena zakona o prekrških (Urad-
ni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93 in 39/96) ter
10. in 16. člena statuta Občine Kanal ob Soči je občinski
svet na 37. redni seji dne 21. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o komunalnem redarstvu v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in

naloge komunalnega redarstva.

2. člen
Komunalno redarstvo obsega nadzor nad izvajanjem

občinskih odlokov in predpisov na naslednjih področjih:
– javni red in mir,
– varstvo okolja,
– obvezne in izbirne gospodarske javne službe,
– urejenost naselij,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne in druge prometne površine,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
– neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
– komunalne takse,
– pokopališki red,
– red na tržnicah in pri prodaji na javnih površinah,
– zimsko službo,
– izobešanje zastav,
– druga področja, ki jih z odloki določi občinski svet ali

predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno.

II. ORGANIZACIJA

3. člen
Komunalno redarstvo na območju Občine Kanal ob

Soči opravlja v okviru občinske uprave komunalni redar na
podlagi pooblastil, ki so določena s tem odlokom, z odloki
in drugimi akti občine in predpisi iz 2. člena tega odloka.

4. člen
Pooblaščena oseba komunalnega redarstva je lahko le

oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje skladno z zahtevami
v sistemizaciji delovnih mest občinske uprave.

Pooblaščena oseba komunalnega redarstva je pri
opravljanju dela skladno s sprejetim pravilnikom o opravlja-
nju komunalnega redarstva lahko uniformirana in se izkazuje
s posebno izkaznico, definirano z omenjenim pravilnikom.

Delovni čas komunalnega redarja je 8 ur dnevno oziro-
ma skladno s potrebami.

III. PRISTOJNOSTI

5. člen
Pooblaščena oseba komunalnega redarstva opravlja

nadzor nad izvajanjem odlokov Občine Kanal ob Soči, ki so
v njegovi pristojnosti.

O odvzemanju pristojnosti ali nalaganju dodatnih pri-
stojnosti pooblaščeni osebi, odloča župan občine.

Pooblaščena oseba ima pri izvajanju nadzora, kadar
ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost, da:

– opozarja občane na nepravilnosti,
– daje ustne in pismene naloge za odpravo ugotovlje-

nih nepravilnosti,
– legitimira kršitelja in priče,
– izreka mandatno kazen in jo izterja,
– izda plačilni nalog,
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– predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška s področ-
ja kršenja občinskih predpisov, ki so v njegovi pristojnosti,

– posreduje ustrezne podatke o kršilcih pristojnemu
organu, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za
katere sam ni pristojen (predlaga uvedbo postopka zaradi
prekrška).

6. člen
Fizične in pravne osebe so dolžne pooblaščeni osebi

na podlagi odlokov in predpisov iz 2. člena:
– omogočiti nemoteno izvrševanje komunalnega nad-

zora,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi

z opravljanjem nadzora in
– omogočiti vstop do objektov ter dostop do naprav, ki

jih le-ta nadzira.

7. člen
V primeru, da kršitelj ne izvrši naloženega ukrepa ali ga

ne izvrši popolnoma ali v predpisanem roku, lahko poobla-
ščena oseba določi, da izvrši predpisani ukrep za to poob-
laščeni izvajalec na kršiteljeve stroške.

Pooblaščena oseba lahko zahteva pri svojem delu po-
moč organov za notranje zadeve in drugih institucij, kadar je
to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

8. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 SIT do 5.000 SIT se

kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– se na zahtevo pooblaščene osebe ne legitimira,
– ne posreduje potrebnih obvestil poblaščeni osebi,
– se nedostojno vede do pooblaščene osebe ali oseb,

ki so udeležene v postopku,
– prepreči pooblaščeni osebi izvrševanje uradne nalo-

ge ali ga pri tem ovira,
– onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti

službe komunalnega redarstva ali odklanja posredovanje
podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev
določene kršitve.

Za kršitev iz prvega odstavka tega člena se z denarno
kaznijo do 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, z denarno
kaznijo do 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.

Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega
člena se kršitelja kaznuje za storjeni prekršek iz kazenskih
določb občinskih odlokov s področja navedenih v 2. členu
odloka.

9. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo

denarna kazen v določenem znesku do 10.000 SIT oziroma
do 25.000 SIT, izterja pooblaščena oseba kazen na kraju
prekrška od tistega, ki ga zaloti pri prekršku.

Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarne
kazni za več prekrškov, storjenih v postopku.

Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme
izterjati denarne kazni takoj na kraju prekrška, ampak se za
opravljeni prekršek pismeno obvesti starše ali skrbnike, ki
so zanj odgovorni in te sankcionira skladno z določili 8.
člena tega odloka.

O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni
nalog (položnico).

Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju
prekrška ni pritožbe.

10. člen
Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju pre-

krška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v
tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči
kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v
tem primeru lahko kazen plača ali vloži ugovor v istem roku.

Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po
pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo
postopka o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj
na kraju prekrška, pristojnemu organu za postopek o pre-
kršku.

Za tak prekršek sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izter-
jati takoj na kraju prekrška.

Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška,
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem
roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-01/99-03
Kanal ob Soči, dne 30. decembra 1999.

Župan
Občine Kanal ob Soči

Zoran Madon l. r.

KOBILJE

673. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. člena
statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občin-
ski svet občine Kobilje na 8. redni seji dne 2. 2. 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 2000

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Kobilje za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
s premoženjem.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
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Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki 110,510.417 SIT
– odhodki 110,428.487 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna.

3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premo-
ženjem občine in načrtovanimi odhodki.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta, oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.

6. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti od višine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,
ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.

7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu ob-

čine predložiti finančne načrte in zaključne račune.

8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in

namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.

9. člen
Od prihodkov proračuna se v obvezno rezervo izloči

0,5% od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se
uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.

10. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo

proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu;

– porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

11. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za

določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki občinskega poračuna med letom ne dotekajo v pred-
videni višini.

13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

čuna občine, določenimi v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna;

– o podpisu pogodbe za financiranje investicijskih ob-
jektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti
5 milijonov tolarjev;

– o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more urav-
novesiti izvrševanje proračuna, kar mora biti odplačano do
konca proračunskega leta;

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev na
občinskem svetu.

14. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse

dejavnosti je župan.

15. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,

ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

16. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih
objektov se razporedijo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.

17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.

18. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje upo-

rabnikov proračunskih sredstev. Uporabniki pa so dolžni
predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe
sredstev.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati tudi sklep o

financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 2000 (Urad-
ni list RS, št. 10/00).

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 03-66/00
Kobilje, dne 4. februarja 2000.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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674. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se
nanaša na območje Občine Kobilje

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 18/84) ter 20. člena statuta Občine Kobilje je
Občinski svet občine Kobilje na seji dne 2. 2. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P

I
O javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Kobilje ter
osnutka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Kobilje.

II
Osnutek navedenih objektov se razgrne na sedežu Ob-

čine Kobilje za celotno območje Občine Kobilje. Javna raz-
grnitev traja 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve navedenih aktov lahko dajo

občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani
pisne pripombe pri Občinski upravi občine Kobilje.

IV
Kraj in datum javnih razprav se določi naknadno in se

objavi na krajevno običajen način.

Št. 032-01-101/00
Kobilje, dne 2. februarja 2000.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

MEDVODE

675.  Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja
ŠS 10/13 Brezovec

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 16. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Ob-
činski svet občine Medvode na 10. seji dne 10. 2. 2000
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja

ŠS 10/13 Brezovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

urejanja ŠS 10/13 Brezovec, ki ga je izdelala Arhitektura
d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana v mesecu juliju
1999, pod št. 7/99 PG.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– grafične priloge:
– kopija katastrskega načrta M 1: 2880,
– izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana

M 1: 5000,
– pregledna karta s širšim območjem M 1: 2500,
– zazidalna situacija M 1: 1000,
– prometne ureditve M 1: 1000,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1: 1000,
– urejanje zelenih površin M 1: 1000,
– regulacija in parcelacija M 1: 1000,
– etapnost izvajanja M 1: 1000.

3. člen
Zazidalni načrt obsega:
– mejo območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gra-

ditve,
– usmeritve za urbanistično oblikovanje območja in ar-

hitektonsko oblikovanje objektov,
– idejne rešitve prometne ureditve,
– idejne rešitve komunalne in energetske ureditve,
– idejne rešitve urejanja zelenih površin,
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta in začasna na-

membnost zemljišč,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-

dalnega načrta.

II. MEJA OBMOČJA

4. člen
Zazidalni načrt obsega del parcele št. 1023/1 v k.o.

Smlednik. Meja izhaja iz skrajne vzhodne točke območja ter
poteka proti severu po meji s parcelo št. 1007/1 do parcele
št. 1011, kjer se obrne proti zahodu in kasneje jugozahodu
ter poteka po meji parcel št. 1023/38, 1012, 1023/40,
1023/41, ob parceli št. 1211 ter se pod parcelo št.
1023/47 obrne proti jugozahodu in do stika s parcelo št.
1023/53 teče znotraj parcele št. 1023/1, nato pa po robu
parcele št. 1023/53 in se zaključi v izhodiščni točki.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

5. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno gradnji 59

stanovanjskih hiš in večnamenskega objekta za oskrbno-
servisno dejavnost naselja. Območje bo prometno, komu-
nalno in energetsko popolnoma opremljeno.

Celotno območje mora biti urejeno brez arhitekturnih
ovir v skladu s pravilnikom o zahtevah za projektiranje objek-
tov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen
Urbanistična zasnova določa predvsem:
– regulacijske elemente,
– lego in velikost parcel,
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– merila in pogoje komunalnega urejanja,
– lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin.

7. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL) potekajo po robu pločnikov in

zelenic ob internih dovoznih cestah,
– gradbene linije (GL) potekajo 8 m od osi internih

dovoznih cest. Odstopanja od gradbene linije niso do-
pustna,

– v geološko in topografsko izjemnih situacijah je mo-
goča prilagoditev objektov terenu.

8. člen
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora

biti enotno. Vsi objekti so locirani pravokotno na interne
dovozne poti in oblikujejo enotno strešno krajino. Vse par-
cele so dostopne z osnovnega cestnega omrežja.

9. člen
Merila in pogoji za urejanje večnamenskega oskrbno

servisnega objekta:
1. Objekt je namenjen osnovni oskrbi za novo prebi-

valstvo.
2. Zasnova objekta mora upoštevati možnost etapne

gradnje.
3. Maksimalna tlorisna velikost objekta je 25,00 m x

55,00 m. Dopustna so odstopanja za do +/- 5,0 m.
4. Etažnost objekta je K+p+(M).
5. Oblikovanje:
– fasada: omet bele ali svetle pastelne barve, poenote-

no stavbno pohištvo, steklo,
– streha: temne barve.
6. Objekt bo zidan ali montažen.

10. člen
Merila in pogoji za urejanje stanovanjskih objektov:
Zazidalni načrt določa 59 gradbenih parcel za gradnjo

prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš. Določeni so
trije informativni tipi objektov, ki jih je mogoče postaviti na
katerokoli individualno gradbeno parcelo. Posamezni tipi se
medsebojno ločijo le po velikosti, medtem ko je njihov od-
nos do uličnega prostora v vseh treh variantah enakovreden:

A) Tip P1:
1. Razporeditev gradbenih mas objekta je dopustna v

okviru maksimalnega tlorisnega gabarita 16,80 m x 15,30
m. Dopustna so odstopanja za do +/- 3,00 m.

2. Etažnost objekta je K+p+ (M).
3. Višina slemena je 7,80 m do 8,40 m, višina kapi je

2,75 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do
+/- 0,50 m, oziroma večja, ki so v skladu s tolerancami
horizontalnih gabaritov.

4. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.

B) Tip P2:
1. Razporeditev gradbenih mas objekta je dopustna v

okviru maksimalnega tlorisnega gabarita 16,80 m x 19,00
m. Dopustna so odstopanja za do +/- 3,00 m.

2. Etažnost objekta je K+p+(M).
3. Višina slemena je 7,80 m do 8,40 m, višina kapi je

2,75 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do
+/- 0,50 m, oziroma večja, ki so v skladu s tolerancami
horizontalnih gabaritov.

4. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.

C) Tip P3:
1. Razporeditev gradbenih mas objekta je dopustna v

okviru maksimalnega tlorisnega gabarita 16,80 m x 23,40
m. Dopustna so odstopanja za do +/- 3,00 m.

2. Etažnost objekta je K+p+(M).
3. Višina slemena je 7,80 m do 8,40 m, višina kapi je

2,75 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do
+/- 0,50 m, oziroma večja, ki so v skladu s tolerancami
horizontalnih gabaritov.

5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.

11. člen
Skupna merila in pogoji za urejanje in oblikovanje sta-

novanjskih objektov:
1. Klet bo betonska, pritličje bo deloma zidano, delo-

ma zastekljeno.
2. Streha bo dvokapna v obliki črke L (T), sleme osred-

njega dela objekta orientirano po dolžini objekta pravokotno
na dovozne ceste, naklon strešin 45°, kritina temne barve.
Streha nad objektom in vhodnim delom s parkiriščem mora
biti enotno oblikovana.

3. Zasnova objektov dopušča notranje spremembe tlo-
risov in dodelave ter izbiro materialov.

12. člen
V sklopu parcel je možnost postavitve vrtnih ut, baze-

nov in podobnih vrtnih objektov, skladno z občinskim
odlokom o graditvi pomožnih objektov. Ograje so na parcel-
nih mejah. So žičnate izvedbe, višine do 1,50 m z oboje-
stransko gosto zazelenitvijo (žive meje). Ob dovoznih cestah
je zaradi prometne preglednosti dovoljena višina zelenih
ograj (živih mej) največ do višine 1,20 m.

V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

13. člen
Območje zazidalnega načrta se prometno navezuje na

lokalno cesto Smlednik–Pirniče. Prometno omrežje območ-
ja sestavljajo glavna napajalna cesta (1), ki ima priključek na
lokalno cesto pravokotno in v niveleti z lokalno cesto Smled-
nik-Pirniče. Od priključka z lokalno cesto Smlednik–Pirniče
vodi glavna napajalna cesta preko gozdnega jezika do ob-
močja zazidalnega načrta kjer poteka po njegovem južnem
robu ter se nanjo pravokotno priključuje pet internih dovoz-
nih poti (2, 3, 4, 5, 6) v obliki posameznih krakov, ki segajo
v globino zazidalnega območja. Kraki (4, 5, 6) so povezani s
prečnimi povezovalnimi cestami ter tvorijo dve krožni zanki.
Na celotnem cestnem omrežju je omogočen dvosmerni pro-
met.

Normalni prečni profil glavne napajalne ceste 1 je:
– vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m,
– pas za vzdolžno parkiranje = 2,00 m,
– enostranski hodnik = 1,60 m.
Normalni prečni profil internih dovoznih cest 2, 3, 4, 5,

6 je:
– vozni pas 2 x 2,50 m = 5,00 m,
– obojestranski hodnik = 1,20 m + 1,20 m = 2,40 m,
– enostranski hodnik = 1,20 m.
Dovozi do objektov so široki 6,0 m in se izvedejo s

poglobljenim robnikom. Ob dovozih je predvideno manipu-
lativno dvorišče utrjeno s travnatimi ploščami. Vse prometne
in parkirne površine morajo biti utrjene z ustreznim tlakom ali
asfaltirane.
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14. člen
Površine za mirujoči promet so urejene:
– ob glavni napajalni cesti z vzdolžnim parkiranjem,
– ob uvozu na območje večnamenskega oskrbno-ser-

visnega objekta je 40 parkirnih mest,
– na vsaki gradbeni parceli so po 3 parkirna mesta ter

garaža.

15. člen
Peš površine so predvidene ob glavni napajalni cesti

na južni strani zazidalnega območja in ob cestah znotraj
zazidalnega območja (dvostranski in enostranski hodnik) ter
v območju parkovnih ureditev. Minimalna širina hodnikov in
peš poti je 1,20 m. Hodniki morajo biti z dvignjenim robni-
kom ločeni od motornega prometa. Peš površine morajo biti
utrjene z ustreznim tlakom ali asfaltirane. Ob lokalni cesti
Smlednik–Pirniče je možno urediti avtobusno postajališče.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih
križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir. V prečni smeri je
naselje povezano z interno peš potjo, ki povezuje javne
zelene površine.

VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

16. člen
Vsi objekti v območju urejanja morajo biti priključeni na

javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo z električno
energijo in plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko
omrežje.

17. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko

omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu (hodnik, parkirišče, zelenica) tako, da bo možno etap-
no izvajanje ter neposredno priključevanje objektov. Zaradi
ustreznejših rešitev in racionalnejšega etapnega izvajanja
zazidalnega načrta so dopustne spremembe tras posamez-
nih komunalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter
mest priključevanja. Gradnja komunalne in energetske infra-
strukture mora potekati usklajeno in z upoštevanjem etapno-
sti urejanja zazidalnega območja.

18. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo:
Na obravnavanem območju ni javnega vodovodnega

omrežja. V končni fazi je predvidena izgradnja 59 stanovanj-
skih enodružinskih objektov ter večnamenskega oskrbno
servisnega objekta. Naselje se bo oskrbovalo iz vodovodne-
ga sistema med Zavrhom in Pirničam in bo priključeno na
vodni vir v Zavrhu. Do zazidalnega kompleksa je potrebno
zgraditi napajalni cevovod. Na vodovodnem cevovodu bo
urejena ustrezna hidrantna mreža za zagotavljanje požarne
varnosti. Predvidena je vgradnja nadzemnih hidrantov na
razdalji 80 m. Vodovodni cevovod bo potekal na območju
soseske v območju predvidenih voznih površin. Lokacije
hišnih priključkov se prilagodijo lokacijam posameznih ob-
jektov. Potek trase vodovoda in lokacije hidrantov so razvid-
ne iz situacije 1:1000.

19. člen
Merila in pogoji za odvajanje sanitarnih odpadnih in

meteornih vod:
Predvidena je izgradnja ločenega kanalskega sistema.

Izgradnja kanalizacije bo potekala skladno z napredovanjem
gradnje predvidenih objektov. Zaradi konfiguracije terena

sta predvidena dva ločena sistema odvoda meteornih in
sanitarnih vod. Sanitarna kanalizacija bo odvajala sanitarno
vodo iz posameznih objektov, meteorna kanalizacija pa vo-
do s streh in voznih površin. Prvi del obsega vzhodni in
osrednji del soseske. Odtok sanitarnih odpadnih voda bo
gravitiral proti mehansko-biološki ČN. Končna zmogljivost
ČN bo 300 PE. Parametri iztoka čistilne naprave bodo v
skladu z 21. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja – Uradni list
RS, št. 35/96 ter z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav Uradni list RS,
št. 35/96 in 90/98. Parametri delovanja čistilne naprave se
bodo spremljali v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje Uradni list RS, št. 35/96. Mulj se odvaža
na komunalno deponijo. Predvidena je taka tehnologija in
tehnična izvedba čistilne naprave, da podzemnega izcejanja
ne bo. Iztok iz čistilne naprave kot tudi očiščene meteorne
vode bo izveden na lokaciji pod sotočjem potoka Mlake in
neimenovanega potoka ob severni meji naselja. Potok Mla-
ke je pritok Gračenice, ta pa Gameljščice tj. levega pritoka
Save.

Lokacija ČN bo predvidoma severno od oskrbno servi-
snega objekta (za plinsko postajo).

Ob ČN je predviden tudi lovilec olj in maščob, preko
katerega bo urejen odvod meteornih voda iz vzhodnega in
osrednjega dela naselja. Gradnja ČN bo potekala v fazah,
skladno z napredovanjem pozidave. V prvi fazi se izvede ČN
z zmogljivostjo 100 PE, ki se postopoma dograjuje do konč-
nih 300 PE. Potek obeh vodov je v območju voznih površin.
Drugi del sistema obsega zahodni del soseske. Meteorna
kanalizacija v obeh področjih je med seboj ločena zaradi
terenskih karakteristik. Odvod vode iz meteorne kanalizacije
je preko lovilca olj in maščob speljan v odvodnik, ki poteka v
smeri sever–jug med osrednjim in zahodnim delom sose-
ske. Sanitarna kanalizacija zahodnega dela soseske se pre-
črpava do gravitacijskega sanitarnega omrežja osrednjega
in vzhodnega dela, naprej pa odteka po omrežju prvega dela
do lokacije čistilne naprave. Črpališča, lovilci olj in maščob
in čistilna naprava bodo objekti, vkopani v teren, možna je
tudi nadtalna izvedba. Odločitev o načinu izvedbe se poda v
nadaljnji fazi izdelave projektov.

Kanalizacijsko omrežje bo potekalo v območju voznih
površin. Dimenzije meteornega kanala bodo predvidoma
DN 300 mm, na južnem delu soseske (osrednji del) pa DN
400 mm. Sanitarni kanal bo na vseh odsekih DN 250 mm.

Lokacije posameznih hišnih priključkov na meteorno in
sanitarno kanalizacijo se določi ob gradnji posameznega
objekta. Potek kanalizacije in lokacije objektov so razvidni iz
situacije 1: 1000.

20. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
Za območje ŠS 10/13 bo predvidena montažna trans-

formatorska postaja kabelskega tipa 20/10/0,4 kV, ki bo
napajana iz srednjenapetostnega omrežja iz smeri Smlednik
(območje Elektro Gorenjska). Trenutno obratuje SN omrež-
je še na 10 kV, v bodočnosti pa bo prešlo na napetost
20 kV, kar je treba pri izgradnji omrežja upoštevati. Iz trans-
formatorske postaje bodo potekali nizkonapetostni napajal-
ni kabli (0,4 kV) do objektov. Kabli bodo potekali v zemlji ob
cestah.

21. člen
Merila in pogoji za oskrbo s plinom:
V objektih bo plin uporabljen za ogrevanje in pripravo

tople vode s plinskimi kombiniranimi grelniki vode moči do
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30 kW in za kuhanje s plinskimi štedilniki moči 10 kW. Ker
na tem območju še ni plinovodnega omrežja zemeljskega
plina, bo za oskrbo s plinom potrebna začasna plinska po-
staja UNP tlorisa ca. 6 x 8 m. Locirana bo ob parkirnih
prostorih pri predvidenem oskrbno-servisnem objektu. Pri
tem je potrebno upoštevati ustrezne varnostne odmike. Upo-
rabljen bo en sistem s tremi plinohrami velikosti po 5 m3 z
električnim izparilnikom zmogljivosti do 120 kg UNP. Od
plinske postaje bo potekal razvod plina iz PE cevi delno v
pločniku delno v cesti s kritjem 1 m. V cesti ob južnem robu
naselja bo predvideni plinovod iz cevi PE 110 x 6,6 z odcepi
dimenzije PE 63 x 5,8 po posameznih ulicah v naselju. Do
posameznega objekta bo plinski priključek iz cevi PE
32 x 2,9 in bo zaključen s krogelno pipo DN 25 – glavno
plinsko požarno pipo v omarici v fasadi objekta. Začasna
plinska postaja bo zgrajena v I. fazi. Gradnja plinovodnega
omrežja bo potekala etapno sočasno z gradnjo objektov in
ostalo infrastrukturo.

Sočasno z izgradnjo zadnje etape sekundarnih plino-
vodov se zgradi tudi primarni plinovod do Spodnjih Pirnič.
Po povezavi primarnega plinovoda na plinovodno omrežje v
upravljanju JP Energetike Ljubljana, d.o.o. se vsi zgrajeni
plinovodi obvezno brezplačno prenesejo v osnovna sred-
stva JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Pri projektiranju plinske napeljave je potrebno upošte-
vati veljavne predpise tako za UNP (utekočinjeni naftni plin)
kot za zemeljski plin. Velikost plinohrama ∅ 1,25m x 4,4m.

22. člen
Javna razsvetljava:
Javna razsvetljava bo urejena na vseh javnih prometnih

in peš površinah. Napajanje bo izvedeno preko prižigališča
iz predvidene transformatorske postaje. Svetilke javne raz-
svetljave bodo ob robu pločnika na razdalji 20 do 30 m.
Števec električne energije bo skupen za javno razsvetljavo,
vodovod, čistilno napravo in skladišče plina.

23. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega

omrežja:
Obstoječe tk omrežje ne zadošča potrebam predvide-

ne pozidave. Za izgradnjo tk omrežja je potrebno izdelati
projekt v katerem bo obdelano omrežje same pozidave kot
tudi povezava na centralo Smlednik. Omrežje bo izvedeno
zemeljsko skozi ustrezne cevi, ter je lahko skupno s CATV.
Trase ostalih komunalnih naprav bodo odmaknjene od tk
tras v skladu s predpisi.

24. člen
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena od-

jemna mesta za komunalne odpadke na vsaki gradbeni
parceli posebej. Prostor, kjer bodo nameščene posode
mora biti utrjen, pokrit in ograjen, zagotovljeno mora biti
redno čiščenje.

25. člen
Obravnavano stanovanjsko-trgovsko-poslovno območ-

je sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom tabele 1 uredbe A)
(Uradni list RS, št. 45/95). Na obravnavanem območju niso
potrebni protihrupni ukrepi.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

26. člen
V območju zazidalnega načrta so površine erozijskih

grap, vključno z obstoječo vegetacijo, izključene iz pozida-

ve. Grape bodo v skupnem lastništvu naselja ter imajo funk-
cijo skupnih zelenih površin, namenjenih rekreaciji prebival-
cev ter otroškemu robinzonskemu igrišču. Zelene površine
v naselju so s peš potmi povezane z zelenimi (gozdnimi)
površinami izven meja zazidalnega načrta. V naselju so ohra-
njene posamezne kakovostne skupine mešanih listavcev.
Vse proste površine v naselju bodo zasajene z avtohtonimi
vrstami drevja in grmičevja. Posegi v teren morajo biti izve-
deni z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Oporni zidovi so
dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavaro-
vati. Oporni zidovi bodo ozelenjeni Meje med posameznimi
parcelami bodo izvedene z živimi mejami.

Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in
funkcij gozda na sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete
gozdne površine, ki so izven območja zazidalnega načrta,
po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke in funkcio-
nalne skladnosti: potrebna je sanacíja novonastalega gozd-
nega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov, na-
sipov ipd., z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami; sanacija naj bo natančno
opredeljena s sanacíjskimi oziroma zasaditvenimi načrti.

Gospodarjenje z gozdom na zemljiščih zunaj območja
zazidalnega načrta, mora ostati neovirano; do njih je potreb-
no zagotoviti tudi neoviran dostop in dovoz z običajno goz-
darsko mehanizacijo. Ohraniti je potrebno stare ali zgraditi
nove nadomestne vlake, gozdne ceste, prostore za skladi-
ščenje lesa ipd.; načrtovanje morebitnih novih gozdnih pro-
metnic ali deviacij obstoječih naj poteka v sodelovanju s
pooblaščenimi delavci Zavoda za gozdove Slovenije – Ob-
močna enota Ljubljana.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

27. člen
Zazidalni načrt bo mogoče izvajati v več etapah, sklad-

no s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske
infrastrukture. Gradnja objektov in ureditev mora potekati
kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določe-
nih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja
in požarno varstvo. Posamezna etapa mora biti izvedena
kot celota, z vsemi elementi zunanje ureditve. Etapno izva-
janje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosed-
nja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infra-
strukturo.

28. člen
Zemljišča predvidena za kasnejše urejanje obdržijo do-

sedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so
začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne
bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
ZAZIDALNEGA NAČRTA

29. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskr-

bo,
– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine

sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunalne in
energetske infrastrukture,
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– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati
na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delov-
nih razmer v območju zazidalnega načrta in v okolici,

– nov gozdni rob ob meji zazidalnega načrta se mora
izoblikovati s krčitvijo gozda na razdalji najvišjih dreves in z
zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst, v skladu s pogoji pri-
stojne gozdarske službe.

X. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled

pri Občini Medvode, Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Šiška in na Arhitektura, d.o.o., Grudnovo nabrežje 23,
Ljubljana.

31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-26/00
Medvode, dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

NOVO MESTO

676. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2000

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99, 59/99 – odločba
US), 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na predlog župana na 12. seji dne 27. 1. 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto

za leto 2000

1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 2000

(v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje porabe v Mestni občini Novo mesto v letu
2000.

2. člen
Občinski proračun za leto 2000 je določen v skupni

višini 4.542,939.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodke v višini 4.121,939.000 SIT
– odhodke v višini 4.496,439.000 SIT
– proračunski primanjkljaj – 374,500.000 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil 71,000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev 14,500.000 SIT
– razlika + 56,500.000 SIT
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje 350,000.000 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita 32,000.000 SIT
– neto zadolževanje + 318,000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v znesku 374,500.000 SIT,

zmanjšan za presežek iz računa finančnih terjatev in naložb v
znesku 56,500.000 SIT ter povečan za odplačilo dolgoroč-
nega kredita v znesku 32,000.000 SIT, bo pokrit z dolgo-
ročnim zadolževanjem proračuna v višini 350,000.000 SIT.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega
dela občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestav-
ljajo pregled prihodkov in finančni načrti neposrednih upo-
rabnikov.

3. člen
Od zneska skupno doseženih letnih prejemkov občin-

skega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov
(brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se izloči 0,5%
v proračunsko rezervo občine.

4. člen
Od skupno predvidenih letnih prejemkov občinskega

proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez
izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se 0,3% zadrži kot
splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene
oziroma za namene, za katere se med letom izkaže, da
sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

5. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko

prevzemajo obveznosti ali uporabljajo sredstva proračuna le
za namene, ki so predvideni v proračunu.

Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva posrednim uporabnikom dodeljujejo praviloma kot
mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporab-
nikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

6. člen
Kot sredstva za delo se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge izdatke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače in druge osebne prejemke

zaposlenim se zagotavlja v skladu z zakoni in drugimi predpi-
si, ki urejajo to področje.

Sredstva za izdatke za blago in storitve ter amortizacijo
občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru po-
treb in možnosti proračuna.

Sredstva za druge izdatke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pismenih zahtevkov.
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7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrže-

valna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na
podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da
so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedene-
ga skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97).

8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegove-

ga dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-

stev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna

obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva
za posamezne namene.

10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpi-
sov ali za izvršitev pogodbenih obveznosti, se potrebna sred-
stva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posa-
meznega področja.

O prenosu sredstev med nameni posameznega po-
dročja odloča župan.

Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, dolo-
čeno z zakonom o javnih naročilih za gradbena dela, na
naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenu
prenesenih sredstev med postavkami v okviru posameznega
področja.

11. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je župan odgovo-

ren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifika-

cijo obveznosti in za izdajo odredb v breme proračunskih
sredstev.

Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upra-
vičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, di-
rektorja občinske uprave ali drugega višjega upravnega de-
lavca občinske uprave. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo
odredb za plačilo, je odredbodajalec.

12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lah-
ko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna v skladu s 40. členom zakona o javnih financah.

13. člen
O razdelitvi sredstev na podlagi javnih razpisov za sofi-

nanciranje programov, kjer uporabniki niso natančno in po-
imensko določeni, župan obvesti pristojni odbor občinskega
sveta, ki lahko pred izplačilom sredstev poda svoje mnenje.

14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za posa-

mezne namene javne porabe, ki jih ob sprejemanju proraču-
na ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvi-
deti zadostnih sredstev,

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v
posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.

Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o uporabi
sredstev proračunske rezerve, proračunske rezervacije ter
kratkoročnega zadolževanja.

15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja, so prihodek občinskega proračuna.

16. člen
Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2000 dolgo-

ročno zadolžila za naslednje prioritetne investicije: za Os-
novno šolo Drska v višini 50 mio SIT, Pokopališče Srebrniče
100 mio SIT, Knjižnico Mirana Jarca 100 mio SIT in za
Severno obvoznico 100 mio SIT.

17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O daja-
nju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavo-
dom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.

18. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak

način kot odlok o proračunu.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000 dalje.

Št. 403-02-10/1999-1200
Novo mesto, dne 27. januarja 2000.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

mag. Boris Dular l. r.
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a) Bilanca prihodkov in odhodkov

Konto Naziv Realizacija Ocena Plan
1998 1999 2000

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.257,892.000 3.448,451.000 4.121,939.000
70 Davčni prihodki 2.410,534.000 2.707,073.000 3.132,000.000
71 Nedavčni prihodki 190,942.000 245,166.000 234,716.000
72 Kapitalski prihodki 47,388.000 159,000.000 304,000.000
74 Transferni prihodki 609,028.000 337,212.000 451,223.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42) 3.511,973.000 3.780,758.000 4.496,439.000

40 Tekoči odhodki 486,644.000 795,101.000 757,300.000
41 Tekoči transferi 2.009,095.000 1.786,615.000 2.213,539.000
42 Investicijski odhodki 1.016,234.000 1.199,042.000 1.525,600.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ -254,081.000 -332,307.000 -374,500.000

b) Račun finančnih terjatev in naložb

Konto Naziv Realizacija Ocena Plan
1998 1999 2000

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 85,935.000 103,000.000 71,000.000

75 Prejeta vračila danih posojil 85,935.000 103,000.000 71,000.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV 0 17,000.000 14,500.000

44 Dana posojila in povečanje kapital.deležev 17,000.000 14,500.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 85,935.000 86,000.000 56,500.000

c) Račun financiranja

Konto Naziv Realizacija Ocena Plan
1998 1999 2000

VII. ZADOLŽEVANJE 235,000.000 265,000.000 350,000.000
50 Domače zadolževanje 235,000.000 265,000.000 350,000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA 83,261.000 18,693.000 32,000.000
55 Odplačila dolga 83,261.000 18,693.000 32,000.000

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 151,739.000 246,307.000 318,000.000

d) Primanjkljaj

Konto Naziv Realizacija Ocena Plan
1998 1999 2000

PRIMANJKLJAJ (III. + VI. + IX.) -16,407.000 0 0
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ODRANCI

677. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci
v letu 2000

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 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) sprejema župan Občine
Odranci

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci

v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2000

se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2000

do sprejetja proračuna za leto 2000 oziroma najkasneje do
31. 3. 2000.

5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Odranci,

župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, obja-
vi pa se v Uradnem listu RS.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 310/99
Odranci, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja, ek. l. r.

POSTOJNA

678. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju za
območje KS Bukovje, dne 30. 1. 2000

Na podlagi 50. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, štev. 15/94, 13/95 – odlo-
ča US, 38/96 in 43/96 – odločba US) in 47. b člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) daje Občinska volilna komisija občine Postojna

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju za območje
KS Bukovje, dne 30. 1. 2000

1
Občinska volilna komisija Občine Postojna je na seji,

dne 30. 1. 2000 ob 20.10 uri, na podlagi glasovalnih spi-
sov in zapisnika volilnega odbora, ki je vodil glasovanje na
referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denar-
ju za območje KS Bukovje za sofinanciranje izvedbe progra-
ma: “Razširitev in obnova pokopališč Belsko in Predjama,
asfaltiranje površin do na novo zgrajenih hiš, ureditev odto-
kov voda in dokončanje športnega igrišča“ ugotovila, da je
bil postopek za uvedbo referenduma izveden v skladu zako-
nom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid
glasovanja.

2
Izid glasovanja je naslednji:
V volilni imenik je vpisanih 433 volivcev
Od tega je glasovalo 247 volivcev 57,05%.
ZA uvedbo referenduma 157 volivcev 36,26%.
PROTI uvedbi referenduma 83 volivcev 19,17%.
Neveljavne glasovnice 7 1,62%.

3
Na podlagi izida glasovanja in drugega odstavka 47.b

člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) Občinska volilna komisija občine Postojna ugo-
tavlja, da na referendumu, dne 30. 1. 2000 sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Bukov-
je (Uradni list RS, št. 3/00) ni izglasovan, ker se ni zanj
izrekla večina volivcev vpisanih v splošni volilni imenik za
območje KS Bukovje.

Št. 006-03-1/00
Postojna, dne 30. januarja 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Božo Strle, univ. dipl. jur. l. r.

PUCONCI

679. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
12/99) ter statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
35/99) je Občinski svet občine Puconci na 7. redni seji dne
1. 7. 1999 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

1. člen
Občina Puconci skupaj z Mestno občino Murska So-

bota in občinami Moravske Toplice, Beltinci, Cankova, Do-
brovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilj, Kuzma, Ro-
gašovci in Šalovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, kate-
rih dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območ-
ju občin ustanoviteljic, ustanovi za območje v tem členu
navedenih občin lokalno turistično organizacijo v smislu
3. člena zakona o pospeševanju turizma.

2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki go-

spodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi
značilnostmi:

– združenje opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom
zakona o pospeševanju turizma,

– organi združenja so skupščina v kateri ima občina
Puconci 3% glasov, nadzorni svet oziroma upravni odbor in
uprava, ki je lahko eno- ali veččlanska,

– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zasto-
panost članstva,

– brez posebnega soglasja občin, sprejetega s predpi-
sano večino glasov sodelujočih občin, ni možna spremem-
ba ustanovitve pogodbe, statusna sprememba ali preneha-
nje združenja,

– Občina Puconci daje soglasje k vsakoletnemu spre-
jemu finančnega načrta združenja in obveznim članom zdru-
ženja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševa-
nju turizma.

3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega

združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Obči-
ne Puconci.

4. člen
Občina Puconci bo za delovanje lokalne turistične or-

ganizacije namenila del namenskih proračunskih sredstev iz
naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna
občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini
150.000 SIT.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 333-31/98
Puconci, dne 3. februarja 2000.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

680. Poslovnik Nadzornega odbora občine Puconci

Na podlagi 46. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99) je Nadzorni odbor občine Puconci na 5.
seji dne 2. 2. 2000 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Puconci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela Nadzornega odbora Občine Puconci (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom

o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokov-
no in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno.

4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s

katerimi se seznani pri svojem delu.

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki

ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitu-
tivni seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega
odbora.

6. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora oziroma s
strani predsednika pooblaščen član.

8. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti

podpredsednika ali s strani predsednika pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pred-

loge za uvrstitev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet, ali župan.

9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi pred-
sednik, je lahko ta rok tudi krajši.

Vabilu je potrebno obvezno predložiti gradivo, ki je
potrebno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predsednike obrav-
navanih institucij.
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10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca pristojnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih

odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik odbora.

11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja po-
ročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina
članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih čla-
nov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.

12. člen
Zapisnik oziroma poročilo in ostala gradiva za seje

nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhi-

vira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
deset let.

13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nad-

zornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.

III. POSTOPEK NADZORA

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih
sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitosti in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sreds-
tvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o

problematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno

obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski

svet in župan občine, oziroma če kakršenkoli dvom vzbudi
nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamen-
sko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.

16. člen
Po izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja

pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nad-
zornega odbora.

17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki je na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino ozi-
roma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

19. člen
Pri opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču, in sicer v 15 dneh po opravljenem
nadzoru.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti,
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na kateri ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan
obvestiti tudi občinski svet in župana

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.
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20. člen
Člana nadzornega odbora predsednik odbora izloči iz

posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti kot so:

– sorodstvene vezi,
– osebni spori,
– osebni interes,
– in podobno.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi

lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

21. člen
Poročilo računskega sodišča obravnava tudi nadzorni

odbor.

IV. KONČNI DOLOČBI

22. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni

odbor in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku, kot velja njegov sprejem.

23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,

se uporablja določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Št. 03202-2/2000
Puconci, dne 2. februarja 2000.

Predsednik
Nadzornega odbora

občine Puconci
Igor Kos, univ. dipl. ek. l. r.

RIBNICA NA POHORJU

681. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Ribnica na Pohorju

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 74/98) in 47. člena statuta Občine Ribnica na
Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Ribnica
na Pohorju na 12 seji, dne 3. 2. 2000, na predlog županje
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Ribnica na Pohorju

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 Ribnica na
Pohorju.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega ob-
veščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen na-
čin, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske
uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Rib-

nica na Pohorju ustanovi enovit organ Občinska uprava
občine Ribnica na Pohorju s sedežem v Ribnici na Pohorju
št. 1 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev občinske uprave in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institu-

cijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativnopravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
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7. člen
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč vaških skupnostim pri njiho-

vem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in sta-

lišč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občin-
ski organi;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskih organom;

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– nudi strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih

opravil;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, vaške skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:

– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem pro-
gramov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorska akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava preko podeljenih koncesij ali preko

javnega podjetja skrbi za opravljanje dejavnosti naslednjih
gospodarskih javnih služb:
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– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja zelenih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališč;
– urejanja javne tržnice;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev občinske uprave in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti visoko ali višjo strokovno izo-

brazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec se določi s
pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest, oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev, oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se lahko
določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog sredstva in
drugi pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

28. člen
Županja Občine Ribnica na Pohorju takoj po uveljavitvi

tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Ribnica na Pohorju, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

nem list Republike Slovenije.

Št. 031-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 3.  februarja 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 18. 2. 2000 / Stran 1931

682. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ribnica na Pohorju za leto 2000

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – ustavna odločba ter
56/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ribnica na
Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Ribnica na Pohorju na 12. seji dne 3. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ribnica na Pohorju za leto 2000

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Ribnica na Pohorju za leto
2000 znaša:

SIT

– za stanovanjske površine 0,451,
– za poslovne prostore in industrijske obrate 0,1675.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1.

2000 dalje.

Št. 42306-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 3. februarja 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

683. Poročilo o izidu volitev članov sveta vaških
skupnosti Občine Ribnica na Pohorju dne, 16. 1.
2000

Na podlagi 85. in 90. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 20/98)
objavlja Občinska volilna komisija občine Ribnica na Po-
horju

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta vaških skupnosti

Občine Ribnica na Pohorju

I
Na območju Občine Ribnica na Pohorju je skupno

1031 volilnih upravičencev. Na volitvah 16. januarja 2000
je bilo skupaj oddanih 372 glasovnic, od tega 11 neveljav-
nih glasovnic in 361 veljavnih glasovnic.

S potrdili ni glasoval nihče.

II
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta vaških skup-

nosti Občine Ribnica na Pohorju na volitvah dne 16. januar-
ja 2000:

1. Vaška skupnost Ribnica na Pohorju
a)  V volilni imenik za območje Vaške skupnosti Ribnica na Pohorju je bilo vpisanih 444 volivcev.
b)  Na predčasnem glasovanju dne 11. 1. 2000 so glasovali 4 volivci, kar predstavlja 0,90% volilne udeležbe.
c)  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
d)  Na volitvah dne 16. 1. 2000 je glasovalo 172 volivcev, kar predstavlja 38,74% volilne udeležbe.
e)  Neveljavne glasovnice so bile 4.
f)  Skupaj je glasovalo 176 volivcev, kar predstavlja 39,64% volilnih upravičencev.
g)  Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Št. glasov
1.  Bojan Miklavc, roj. 16. 3. 1969, Zg. Orlica 33 68
2.  Iztok Helbl, roj. 9. 1. 1964, Ribnica na Pohorju 30 53
3.  Matej Ladinek, roj. 13. 1. 1976, Ribnica na Pohorju 31D 53
4.  Viktor Pušnik, roj. 15. 10. 1969, Ribnica na Pohorju 89 73
5.  Marko Urh, roj. 24. 11. 1972, Ribnica na Pohorju79 60
6.  Marjan Planinšič, roj. 28. 2. 1959, Ribnica na Pohorju 64 64
7.  Maksimilijan Turner, roj. 2. 4. 1940, Ribnica na Pohorju 31F 67
8.  Jasna Krušič, roj. 1. 3. 1968, Hudi Kot 13 31
9.  Metka Strmšek, roj. 18. 3. 1975, Ribnica na Pohorju 2 39
10.  Zoran Laznik, roj. 19. 2. 1969, Ribnica na Pohorju 39 43
11.  Zvonko Sgerm, roj. 16. 1. 1959, Ribnica na Pohorju 36 32
12.  Davorin Grubelnik, roj. 4. 10. 1977, Ribnica na Pohorju 53B 50
13.  Tomaž Buher, roj. 2. 1. 1958, Ribnica na Pohorju 2 33
14.  Amalija Orter, roj. 31. 12. 1947, Hudi Kot 12 43
15.  Marija Karat, roj. 9. 9. 1966, Zg. Orlica 28 33
16.  Ana Hudernik, roj. 16. 7. 1951, Zg. Orlica 25 50



Stran 1932 / Št. 14 / 18. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije

2. Vaška skupnost Josipdol
a)  V volilni imenik za območje Vaške skupnosti Josipdol je bilo vpisanih 366 volivcev.
b)  Na predčasnem glasovanju dne 11. 1. 2000 so glasovali 3 volivci, kar predstavlja 0,82% volilne udeležbe.
c)  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
d)  Na volitvah dne 16. 1. 2000 je glasovalo 127 volivcev, kar predstavlja 34,70% volilne udeležbe.
e)  Neveljavne glasovnice so bile 4.
f)  Skupaj je glasovalo 130 volivcev, kar predstavlja 35,52% volilne udeležbe.
g)  Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Št. glasov
1.  Alojzij Ričnik, roj. 24. 1. 1954, Zg. Lehen na Pohorju 47  90
2.  Marjan Grosek, roj. 15. 6. 1959, Josipdol 57 93
3.  Branko Sebanc, roj. 18. 9. 1959, Josipdol 70 99
4.  Nataša Ričnik, roj. 12. 9. 1973, Zg. Lehen na Pohorju 47 55
5.  Robert Bizjak, roj. 29. 3. 1962, Zg. Lehnen na Pohorju 17 93
6.  Mira Klemenc, roj. 29. 4. 1964, Josipdol 58 92

3. Vaška skupnost Hudi Kot
a)  V volilni imenik za območje Vaške skupnosti Hudi Kot je bilo vpisanih 221 volivcev.
b)  Na predčasnem glasovanju dne 11. 1. 2000 so glasovali 4 volivci, kar predstavlja 1,81% volilne udeležbe.
c)  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
d)  Na volitvah dne 16. 1. 2000 je glasovalo 62 volivcev, kar predstavlja 28,05% volilne udeležbe.
e)  Neveljavne glasovnice so bile 3.
f)  Skupaj je glasovalo 66 volivcev, kar predstavlja 29,86% volilne udeležbe.
g)  Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Št. glasov
1. Rudolf Šmid, roj. 17. 11. 1958, Hudi Kot 65 33
2. Borut Mithans, roj. 17. 8. 1975, Hudi Kot 85A 25
3. Edvard Švajger, roj. 13. 10. 1965, Hudi Kot 40 23
4. Anton Švajger, roj. 22. 8. 1963, Zg. Orlica 6 18
5. Marija Hudernik, roj. 2. 2. 1954, Hudi Kot 110 27
6. Slavko Ornik, roj. 9. 2. 1941, Hudi Kot 73 19
7. Jožica Turjak, roj. 22. 05. 1959, Hudi Kot 72 20
8. Marija Podlesnik, roj. 11. 1. 1939, Hudi Kot 77 13
9. Zvonko Mrak, roj. 25. 8. 1977, Hudi Kot 53 29
10. Janez Stramec, roj. 2. 7. 1966, Hudi Kot 110 22
11. Rado Štruc, roj. 18. 5. 1962, Hudi Kot 84 22

III
Za člane sveta vaške skupnosti v Občini Ribnica

na Pohorju so bili izvoljeni:

1. Vaška skupnost Ribnica na Pohorju
1. Viktor Pušnik, roj. 15. 10. 1969, stanujoč v Ribni-

ci na Pohorju 89, Ribnica na Pohorju,
2.  Bojan Miklavc, roj. 16. 3. 1969, stanujoč v Zg.

Orlici 33, Ribnica na Pohorju,
3.  Maksimilijan Turner, roj. 2. 4. 1940, stanujoč v

Ribnici na Pohorju 31F, Ribnica na Pohorju,
4.  Marjan Planinšič, roj. 28. 2. 1959, stanujoč v

Ribnici na Pohorju 64, Ribnica na Pohorju,
5.  Marko Urh, roj. 24. 11. 1972, stanujoč v Ribnici

na Pohorju 79, Ribnica na Pohorju.

2. Vaška skupnost Josipdol
1.  Branko Sebanc, roj. 18. 9. 1959, stanujoč v Jo-

sipdolu 70, Ribnica na Pohorju,
2.  Marjan Grosek, roj. 15. 6. 1959, stanujoč v Josip-

dolu 57, Ribnica na Pohorju,
3.  Robert Bizjak, roj. 29. 3. 1962, stanujoč v Zg.

Lehnu na Pohorju 17, Podvelka,
4.  Mira Klemenc, roj. 29. 4. 1964, stanujoča v Jo-

sipdolu 58, Ribnica na Pohorju,

5.  Alojzij Ričnik, roj. 24. 1. 1954, stanujoč v Zg.
Lehnu na Pohorju 47, Ribnica na Pohorju.

3. Vaška skupnost Hudi Kot
1.  Rudolf Šmid, roj. 17. 11. 1958, stanujoč v Hudem

Kotu 65, Ribnica na Pohorju,
2.  Zvonko Mrak, roj. 25. 8. 1977, stanujoč v Hudem

Kotu 53, Ribnica na Pohorju,
3.  Marija Hudernik, roj. 2. 2. 1954, stanujoča v Hu-

dem Kotu 110, Ribnica na Pohorju,
4.  Borut Mithans, roj. 17. 8. 1975, stanujoč v Hu-

dem Kotu 85A, Ribnica na Pohorju,
5.  Edvard Švajger, roj. 13. 10. 1965, stanujoč v

Hudem Kotu 40, Ribnica na Pohorju.

Št. 00608-1/2000
Ribnica na Pohorju, dne 16. januarja 2000.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Ribnica na Pohorju

Melita Puhr, univ. dipl. prav. l. r.
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ROGATEC

684. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in poprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Rogatec v letu 2000

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98), 7., 12., in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
 ter 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 10. redni seji dne
1. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in poprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v Občini Rogatec v letu 2000

1. člen
Poprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za poprečne
stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
znaša na dan 1. 1. 2000 119.102 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih ureja-

nja in odstotkih od poprečne gradbene cene, določene v prejš-
njem členu.

Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v
skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča.

Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2%
– za II. območje 1,2%
– za III. območje 0,9%.

3. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

na območju Občine Rogatec za III. stopnjo opremljenosti in
gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo
na dan 1. 1. 2000 17.866 SIT za m2 koristne stanovanjske
površine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe 8.040
SIT za m2 koristne stanovanjske površine

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.826
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena stanovanj, cena za stavb-

na zemljišča in poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga za
vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slo-
venije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in
poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/98).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10/2000
Rogatec, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

685. Odlok o ureditvenem načrtu za območje
meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 35/99) ter v skladu z 39. členom zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93)
je Občinski svet občine Rogatec na 10. redni seji dne 1. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje

meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se v skladu z usmeritvami sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Roga-
tec (Uradni list RS, št. 27/99), sprejme ureditveni načrt za
območje meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu, ki ga je
izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o, pod številko
projekta 327/99 v juniju 1999.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne

opise, grafične priloge in soglasja organov, organizacij in skup-
nosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določa-
jo pogoje za urbanistično, arhitekturno, prometno, komunalno
in energetsko ureditev območja meddržavnega mejnega pre-
hoda, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem
dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in iz-
boljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih
površin.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji
Izhodišče opisa meje je v skrajni zahodni točki obravnava-

nega območja oziroma v zahodnem vogalu parcele št. 568/1.
Od izhodiščne točke poteka meja proti vzhodu po severni

meji parcele št. 568/1 ter po približno 100m zavije proti seve-
ru tako, da seka parcelo št. 1064, do meje s parcelo št.
568/3. Dalje poteka po jugozahodni meji parcele št. 568/3,
zavije proti severovzhodu po njeni severozahodni meji, ter v
opisani smeri nadaljuje po mejah parcel št. 1065, 554/2,
554/7 in 1000. Potem seka parcelo št. 962/5 (cesta) ter
nadaljuje proti jugovzhodu po severovzhodnih mejah parcel
1002 in 553/2. V nadaljevanju zavije proti jugu ter poteka po
vzhodni meji parcel št. 553/2, 551/3, 5512/8 in 551/4 ter
zavije proti zahodu. V tej smeri poteka po južnih mejah parcel
št. 551/4, *115/2, 553/1, 962/5, *110 in 568/1, do izho-
diščne točke.

Vse opisane parcele so v k.o. Rogatec. Območje znotraj
opisane meje ureditvenega območja znaša 0,88 ha.
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III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV

V PROSTOR

4. člen
Ureditveno območje ureditvenega načrta je glede na na-

membnost namenjeno za ureditev meddržavnega mejnega pre-
hoda ter za spremljajoče dejavnosti, ki osnovno dejavnost do-
polnjujejo oziroma omogočajo. Zaradi tega je ureditveno ob-
močje razdeljeno v tri funkcionalne enote:

– območje meddržavnega mejnega prehoda, ki vključuje
rušitev obstoječega stanovanjskega objekta, ukinitev dela ob-
stoječe dovozne ceste po levem bregu Sotle ter njeno renatu-
racijo, predvidene prometne površine, predvideni objekt polici-
je in carine, protihrupno ograjo med mejnim prehodom in ob-
stoječim stanovanjskim objektom na vzhodu ter energetske,
telekomunikacijske in komunalne naprave in napeljave,

– območje predvidene pozidave poslovnih objektov, ki
vključuje odstranitev obstoječih objektov in naprav mejnega
prehoda, dva predvidena poslovna objekta, prometne površine
ter energetske, telekomunikacijske in komunalne naprave in
napeljave,

– območje obstoječe individualne stanovanjske gradnje,
ki vključuje obstoječe objekte, objekte predvidene za rušenje,
prometne površine ter energetske, telekomunikacijske in ko-
munalne naprave in napeljave.

Objekti in območja so predvideni v prostorsko in funkcio-
nalno zaključenih tlorisnih gabaritih, ki jih ločujejo oziroma
povezujejo ceste in poti, objekti komunalnih, energetskih in
vodnogospodarskih ureditev in zelene površine.

Dovoz in dostop na obravnavano območje je po obstoječi
regionalni cesti II. reda R2432 Rogatec – (Hum na Sotli).
Interventni in servisni dovoz bo zagotovljen po internem omrež-
ju obstoječih in predvidenih cest in poti.

Celotno območje bo ozelenjeno, v največji možni meri bo
ohranjena obstoječa vegetacija, z dosaditvami dreves, grmov-
nic in pokrovnic pa bodo zelene površine dopolnjene. Ostale
površine bodo zatravljene.

Na celotnem območju urejanja bodo izvedene vodnogos-
podarske ter ureditve v zvezi s komunalno, energetsko in tele-
komunikacijsko ureditvijo.

IV. SEZNAM OBJEKTOV, PREDVIDENIH ZA ODSTRANITEV
IN RUŠENJE

5. člen
Zaradi predvidene izgradnje meddržavnega mejnega pre-

hoda ter zaradi izgradnje prometne, komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture so predvideni za odstranitev
ali rušitev naslednji objekti:

– objekti obstoječega mejnega prehoda na parcelah št.
553/2 in 962/5, k. o. Rogatec,

– stanovanjski objekt Ob Sotli št. 3 na parcelah št. 1059
in 1061, k. o. Rogatec,

– stanovanjski objekt Ob Sotli št. 11 na parceli št. *115/1,
k. o. Rogatec in

– stanovanjski objekt Ob Sotli št. 4 in pomožni objekt na
parceli št. *110, k. o. Rogatec.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA

6. člen
Pred začetkom gradnje je obvezno izdelati geološke prei-

skave terena in določiti pogoje gradnje.
Za objekte, naprave, ceste in poti so določeni maksimalni

tlorisni gabariti s tolerancami oziroma zunanje gradbene linije,
ki jih narekujejo potrebni odmiki, možnost organiziranja dovo-

zov in dostopov ter varstveni pasovi. Tehnološko-tehnične reši-
tve objektov in naprav morajo upoštevati smeri dovozov in
druge pogoje, predvsem pogoje v zvezi z varovanjem mejnega
prehoda.

Pogoji za oblikovanje objektov
Objekt meddržavnega mejnega prehoda bo na jugoza-

hodnem delu obravnavanega območje, zahodno ob regionalni
cesti Rogatec–Hum na Sotli, na lokaciji obstoječega stano-
vanjskega objekta Ob Sotli št. 4, ki je predviden za rušenje.
Objekt sestavlja grajeni bivalni objekt s poslovnimi prostori,
nadstrešnica nad cesto z uvoznimi in izvoznimi pasovi ter vme-
sni “otok“ z dvema kioskoma.

Maksimalni tlorisni gabariti objekta bodo 20,00 x 12,90m
z 6,20 x 2,20m velikim prizidanim delom na zadnjem (zahod-
nem) delu objekta ter dovoljeno toleranco 2,00m. Etažnost
objekta bo pritličje in izgrajeno podstrešje, maksimalni višinski
gabarit bo 5,00m do kote kapi ter 10,90m do kote slemena.
Kota kapi prizidka na zadnjem delu objekta bo 3,20m. Dovolje-
na toleranca 0,50m. Streha bo dvokapnica, s smerjo slemena
sever–jug. Naklon strehe bo 40° (±3°), kritina bo opečna ali
podobna. Fasada bo omet ali kamnita obloga svetle barve.
Stavbno pohištvo bo barvno usklajeno z ostalimi elementi mej-
nega prehoda.

Na prednji (vzhodni) strani objekta je nad voznimi pasovi
predvidena nadstrešnica maksimalnih tlorisnih velikosti 15,00
x 17,00m z dovoljeno toleranco 2m. Maksimalni višinski gaba-
rit bo 5,40m, svetla višine pa 4,55m ter z dovoljeno toleranco
+ 0,5m. Streha bo ravna, s poševnim, 40° (±3°) naklonom
robnega dela. Kritina bo bitumenska ali pločevina, robni del bo
enak kot pri objektu.

Kioska na vmesnem “otoku“ bosta tipska, dimenzij 3,10 x
2,00m z dopustno toleranco 0,50m po vzdolžni strani. Višina
kioskov bo 2,90m z dopustno toleranco + 0,50m. Kioska
bosta kovinska, barvno bosta usklajena z barvo stavbnega po-
hištva ter ostalimi elementi mejnega prehoda.

Protihrupna ograja bo na vzhodnem robu funkcionalnega
zemljišča predvidenega mejnega prehoda, ki meji na funkcio-
nalno zemljišče obstoječe stanovanjske hiše Ob Sotli št. 7.
Protihrupna ograja bo višine 2,50 do 3,00m, zidana, oblikovno
prilagojena fasadi objekta mejnega prehoda ter na zahodni
strani obsajena z grmovnicami in popenjalkami.

Poslovna objekta sta predvidena na severovzhodu ob-
močja, na lokaciji obstoječih začasnih objektov mejnega pre-
hoda, ki so predvideni za odstranitev. Objekta bosta maksimal-
nih tlorisnih gabaritov 12,50 x 12,00m z dopustno toleranco
1,50m. Etažnost objekta bo pritličje in izgrajeno podstrešje, ali
pritličje, nadstropje in podstrešje. Maksimalni višinski gabarit
bo 11,00m do kote slemena z dovoljeno toleranco 0,50m.
Kota kapi bo prilagojena etažnosti objekta. Streha bo dvokap-
nica, s smerjo slemena sever-jug. Naklon strehe bo 40° (±3°),
kritina bo opečna ali podobna. Fasada bo omet svetle barve.
Stavbno pohištvo bo barvno svetle barve.

Dovoljena je takšna dejavnost poslovnih objektov, ki ne
bo povečevala negativnih vplivov na naravno in bivalno okolje
sosednjih objektov.

Na območju obstoječih stanovanjskih objektov je zaradi
izgradnje nove dovozne ceste predvidena rušitev obstoječega
stanovanjskega objekta Ob Sotli št. 3 ter del obstoječega
stanovanjskega objekta Ob Sotli št. 11. Ostale stanovanjske
objekte je rekonstruirati tako, da jih je možno tlorisno poveče-
vati (celoten objekt ali prizidek) do 40% ter vertikalno do 20%,
ob upoštevanju lokalnih oblikovnih značilnosti. Za rekonstruk-
cije objektov je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo. Na
območju obstoječih stanovanjskih objektov ni dovoljena po-
slovna dejavnost, ki pomeni povečan promet z vozili ali poveča-
nje ostalih vplivov na naravno in bivalno okolje (hrup, kvaliteta
zraka…).

Proste površine ob mejnem prehodu ter ob poslovnih
objektih bodo urejene kot okrasne zelenice.
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VI. POGOJI ZA PROMETNO, ENERGETSKO
IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

7. člen
Cestno omrežje
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po obstoječi

regionalni cesti Rogatec–Hum na Sotli (Hrvaška). Dovoz in
dostop do obstoječih in predvidenih objektov bo po internem
prometnem omrežju.

Obstoječa regionalna cesta Rogatec–Hum na Sotli bo na
območju mejnega prehoda dograjena tako, da bo imela izvozni
pas širine 3,25m ter uvozni pas širine 2,75m z odstavnim
pasom pri uvozu v državo širine 2,75m.

Za potrebe napajanja in parkiranja pri objektu mejnega
prehoda bo na njegovi zadnji (zahodni) strani zgrajena dovozna
cesta in parkirišče za osebna vozila z 12 parkirnimi mesti.

Za potrebe napajanja in parkiranja pri predvidenih poslov-
nih objektih bo na njuni zadnji (vzhodni) strani zgrajena dovoz-
na cesta in parkirišče za osebna vozila s 13 parkirnimi mesti.
Na njihovi prednji (zahodni) strani bo ob cesti urejen prostor za
ustavljanje s tremi mesti za bočno parkiranje osebnih vozil.

Za potrebe dovoza in dostopa do obstoječih stanovanj-
skih objektov bo namesto obstoječe dovozne ceste po levem
bregu Sotle zgrajena nova dovozna cesta, širine 4,35m, s
priključevanjem na obstoječo regionalno cesto severno od
predvidenega mejnega prehoda oziroma nasproti dovozne ce-
ste, ki vodi do skladiščnih prostorov zahodno od obravnavane-
ga območja.

Vodnogospodarske ureditve
Za zagotavljanje potrebne protipoplavne varnosti vodoto-

kov Sotle in Draganje je potrebno izdelati vodnogospodarsko
študijo, ki bo opredelila potrebne višine predvidenih objektov
in nadomestne ukrepe ureditve visoko vodnega režima ome-
njenih vodotokov.

Kanalizacijsko omrežje
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov na ob-

močju UN je potrebno speljati v novozgrajeni fekalni kolektor fi
400mm, ki poteka med železniškima tiroma.

Za priključne cevovode je potrebno skladno z veljavno
zakonodajo izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, pri ka-
teri je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike z
ostalo komunalno in energetsko infrastrukturo.

Vodovodno omrežje
Obstoječ AC vodovod fi 200mm, ki zagotavlja oskrbo s

pitno vodo, je potrebno nadomestiti z vodovodom iz duktilne
litine fi 200. Rekonstruirati je potrebno obstoječe hišne pri-
ključke in jih namestiti v zaščitne cevi.

Trasa nadomestnega vodovoda mora biti v skladu s pred-
pisanimi minimalnimi odmiki usklajena z ostalo komunalno in
energetsko infrastrukturo, ki poteka po območju obravnave
UN.

Električno omrežje
Potrebna električna energija za objekte, ki so predvideni

v UN, se zagotovi na NN zbiralnicah v TP 20/0,4 kV Rogatec
bloki.

Za priključitev predvidenih objektov na električno omrežje
je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, kjer je potrebno
predvideti tudi preureditev nizkonapetostnih električnih priključ-
kov za obstoječe objekte, ki so predvideni za rekonstrukcijo.

TK omrežje
Predvideni objekti meddržavnega mejnega prehoda in po-

slovni objekti se priključijo na obstoječe TK omrežje.
Odpadki
Zagotovljeno bo zbiranje komunalnih odpadkov v kontej-

nerjih oziroma v drugih ustreznih posodah in odvoz na deponijo
komunalnih odpadkov. Morebitne posebne odpadke je obvez-
no odvažati na za to določeno deponijo ali v predelavo. Na
javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno število košev
za odpadke.

VII. POGOJI ZA UREJANJE PROSTIH IN ZELENIH POVRŠIN
UREDITVENEGA OBMOČJA

8. člen
Urejanje prostih površin
V največji možni meri bo pri vseh posegih ohranjena ob-

stoječa vegetacija, z dosaditvami pa bodo zelene površine
dopolnjene. Uporabljene bodo avtohtone drevesne in grmovne
vrste, prevladovali bodo listavci. Za popestritev ter zaradi obli-
kovanja bodo uporabljene tudi neavtohtone vrste.

Pri urejanju zelenih površin je potrebno upoštevati var-
nostne pogoje zaradi mejnega prehoda.

VIII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA UREJANJE IN IZVEDBO
UREDITVENEGA NAČRTA

9. člen
Za vse posege, ki niso opredeljeni s tem ureditvenem

načrtom, je za pridobitev lokacijskega dovoljenja pred vsako
gradnjo ali urejanjem obvezno predložiti ustrezne strokovne
podlage (lokacijsko dokumentacijo).

10. člen
Pri gradnji objektov in naprav ter pri urejanju zunanjih

površin na ureditvenem območju je obvezno upoštevati nasled-
nje pogoje:

– površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih dolo-
ča ureditveni načrt,

– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne na-
prave, ki bodo zgrajene za potrebe obravnavanega območja,

– pred začetkom obratovanja objektov ali naprav je po-
trebno zgraditi predvidene komunalne objekte.

11. člen
Tolerance
Tlorisni gabariti so opredeljeni kot maksimalni, ki jih je v

okviru toleranc dovoljeno večati ali manjšati. Višinski gabariti
objektov so opredeljeni z etažnostjo ali z maksimalno dovolje-
no višino venca, kapi oziroma slemena.

Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objek-
tov, navedene v tem ureditvenem načrtu in tem odloku, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobi-
tev dovoljenja za gradnjo.

Pri realizaciji ureditvenega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s tem ureditvenim načrtom, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geo-
loških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi
spremembe programskih rešitev poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.

Odstopanja od oblikovalskih in tehničnih rešitev, določe-
nih s tem lokacijskim načrtom, ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizaci-
je, ki jih ta odstopanja zadevajo.

IX. ETAPNOST IZVEDBE

12. člen
Izvedba ureditvenega načrta bo potekala v dveh fazah
1. faza:
– izdelava predpisane projektno tehnične dokumentacije,

odkup za realizacijo potrebnih objektov in zemljišč, rušitev
obstoječih stanovanjskih objektov ter izgradnja predvidene do-
vozne ceste do obstoječih stanovanjskih in predvidenih poslov-
nih objektov,
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2. faza:
– izgradnja novega mejnega prehoda na novi lokaciji s

pripadajočo prometno, energetsko ter komunalno infrastruktu-
ro in ozelenitvijo, odstranitev objektov in naprav dosedanjega
mejnega prehoda ter rekonstrukcija tega dela regionalne ce-
ste.

Posamezna faza mora biti zaključena, tako da lahko obra-
tuje kot samostojna enota oziroma mora predstavljati zaključe-
no celoto. Namembnost zemljišč, ki so predvidena za realizaci-
jo objektov in naprav tega ureditvenega načrta, ostane do
začetka ustrezne faze nespremenjena s tem, da se na teh
zemljiščih dovoljujejo le posegi, ki so nujni za realizacijo pred-
hodne faze.

X. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja

pristojna urbanistična inšpekcija.

14. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresira-

nim pri pristojnem občinskem upravnem organu.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 06202-7/2000
Rogatec, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 35/99) in v skladu z določbami zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Rogatec na 10. redni seji dne 1. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o gospo-

darskih javnih službah v Občini Rogatec, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 21/96.

2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se doda 9. točka, ki glasi: “9.

upravljanje s kabelsko-razdelilnim sistemom.“

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-13/2000
Rogatec, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

687. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Rogatec za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 10. redni seji dne
1. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogatec za leto 2000

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Rogatec v letu 2000 znaša
0,126 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja

2000 dalje.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-9/2000
Rogatec, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

688. Program priprave prostorskega izvedbenega
načrta, to je lokacijski načrt (nadalje: LN) za
nizkotlačni plinovod Vičja vas–Rogatec

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Rogatec na svoji
10. redni seji dne 1. 2. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorskega izvedbenega načrta, to je

lokacijski načrt (nadalje: LN) za nizkotlačni
plinovod Vičja vas–Rogatec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen izgradnje predvidenega plinovoda,
– vsebina in zaporedje strokovnih opravil v postopku pri-

prave in sprejemanja lokacijskega načrta,
– organizacija priprave strokovnih podlag,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– terminski plan izdelave in sprejemanja LN.
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II. STROKOVNE PODLAGE

2. člen
Osnova za izdelavo LN bo:
– strokovna podlaga – idejni načrt plinovoda,
– strokovne podlage za križanja ali približevanja plinovoda

prometni, komunalni, telekomunikacijski ali energetski infra-
strukturi,

– geodetsko topografski in katastrski načrti ter podatki o
tangiranih parcelah.

III. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE LOKACIJSKEGA
NAČRTA

3. člen
Organi in organizacije:
– Občina Rogatec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za

varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška

Slatina, d.o.o.,
– GEOPLIN, d.o.o., Družba za trgovanje in transport

zemeljskega plina, Ljubljana,
– Elektro Celje, d.d.,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS,
Območna geodetska uprava Celje, izpostava Šmarje pri

Jelšah,
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Krajevna skupnost Rogatec,
– Krajevna skupnost Donačka Gora,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

izpostava Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

4. člen
Naročnik naloge in aktivnosti je Občina Rogatec.
Določi se izvajalec LN na podlagi najugodnejše ponudbe

ene od strokovnih organizacij, ki jim je bila priznana sposob-
nost na podlagi javnega razpisa.

Koordinator postopka priprave in sprejemanja je Občina
Rogatec s svojimi strokovnimi službami.

Naloga nosilca izdelave je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela LN v skladu z

zakonom in sprejetim programom priprave ter strokovnih pod-
lag,

– priprava besedila odloka o LN,
– sodelovajne na organiziranih javnih obravnavah v vseh

postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja na pripombe z javne obrav-

nave, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

V. TERMINSKI PLAN

5. člen
Izdelavo strokovnih podlag iz 3. člena programa zagotav-

lja naročnik. Obvezna je predhodna pridobitev geodetskega
topografskega načrta kot osnovo za izdelavo LN.

Osnutek LN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v
60 dneh po pridobitvi strokovnih podlag in pogojev soglasje-
dajalcev.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka LN na prvi seji po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je
organizirana javna razprava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k
osnutku lokacijskega načrta. Po sprejetju stališč do pripomb
na občinskem svetu, se v roku 15 dni dopolni lokacijski načrt v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno uteme-
ljene pripombe in predlogi. Pridobijo se soglasja vseh soglas-
jedajalcev. Tako dopolnjen LN se posreduje občinskemu svetu
z odlokom v sprejem.

VI. KONČNI DOLOČBI

6. člen
Za pripravo LN bodo sredstva predvidena v okviru progra-

ma priprave planskih dokumentov in za to rezervirana v prora-
čunu Občine Rogatec.

7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu
občine Rogatec.

Št. 06202-8/2000
Rogatec, dne 1. februarja 2000.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ZAVRČ

689. Razpis nadomestnih volitev v Občinskem svetu
občine Zavrč

Na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) Občinska volilna komisija občine Zavrč

r a z p i s u j e
nadomestne volitve v Občinski svet

občine Zavrč

1. Nadomestne volitve se izvedejo na območju Občine
Zavrč kot eni volilni enoti, ki obsega naslednja mesta: Zavrč,
Hrastovec, Belski vrh, Gorenjski vrh, Pestike, Korenjak, Turški
vrh, Drenovec in Goričak.

2. V volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
3. Nadomestne volitve v občinski svet bodo v nedeljo

7. 5. 2000.
4. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje dan objave v Uradnem listu RS.
5. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi občinska volilna

komisija.

Št. 006-02-1/2000
Zavrč, dne 9. februarja 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Zavrč
mag. Metod Grah l. r.
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VLADA

690. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za

cestna motorna vozila in priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98 in 55/99), se v
10. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zača-
sno uvožena vozila na oplemenitenje, ki se začasno registri-
rajo zaradi njihovega prevoza do namembnega kraja v izvo-
zu. Izvoz takega vozila se dokazuje z originalom deklaracije
za ponovni izvoz, izdane v carinskem postopku.”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 425-00/98-7
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

691. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi 1.  in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in

živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 3/00) se priloga 1, ki je sestavni del uredbe, spre-
meni v naslednjem:

1. višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednje
kmetijsko-živilske proizvode nadomesti z naslednjimi
višinami:
Tarifna Višina posebne dajatve
oznaka P o i m e n o v a n j e SIT/kg

1 2 3

1701 Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično
čista saharoza v trdnem stanju
– Drugo:

1701 91 000 – – z dodatki za aromatiziranje
in barvili 68,00

1701 99 – – drugo:
1701 99 100 – – – beli sladkor 68,00
1701 99 900 – – – drugo 68,00

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/00-2
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

692. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne
cene utekočinjenega naftnega plina

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

U R E D B O
o določitvi najvišje drobnoprodajne cene

utekočinjenega naftnega plina

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo drobno pro-

dajno ceno utekočinjenega naftnega plina, ki sme znašati
največ 183 SIT/kg, vključno z vsemi dajatvami.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep o

določitvi najvišje cene utekočinjenega naftnega plina (Urad-
ni list RS, št. 82/99).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 382-12/99-2
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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693. Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj

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

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen mineralnih olj

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene nasled-

njih mineralnih olj, brez davkov, največ do ravni:

Vrsta mineralnih olj Prodajna cena

Motorni bencin MB 86 42,733 SIT/l
Motorni bencin MB 98 48,952 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 91 47,613 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 95 48,034 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 98 53,580 SIT/l

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ
70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina
MB 98.

2. člen
Prodajne cene iz 1. člena te uredbe vključujejo tudi

0,37 SIT/l posebnega nadomestila za izvrševanje gospodar-
ske javne službe oblikovanja obveznih rezerv naftnih derivatov.

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

določitvi najvišjih cen mineralnih olj (Uradni list RS, št. 96/99).

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

nem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 382-00/98-7
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

694. Odlok o spremembi odloka o razpisu prvih
volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije

Na podlagi 40. člena zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici (Uradni list RS, št. 41/99) je Vlada Republike Slo-
venije izdala

O D L O K
o spremembi odloka o razpisu prvih volitev v
svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

1. člen
V odloku o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko goz-

darske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 10/00) se
tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:

‘Če je listo kandidatov določila organizacija kmetov, je
ime liste enako imenu organizacije kmetov. Če so listo kan-
didatov določili člani zbornice s podpisovanjem, se šteje za
ime liste ime in priimek prvopodpisanega.’

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 029-07/99-4
Ljubljana, dne 15. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

695. Sklep o javni razgrnitvi A) osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Krška vas–
Obrežje B) predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, 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 Sloveni-
je na 147. seji dne 17. februarja 2000 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

A) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Krška vas–Obrežje

B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta

2000, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška
vas–Obrežje (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta),
ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije pod
številko projekta UI 1883, v avgustu 1999 in predloga spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta
1986 do leta 2000, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slove-
nije pod številko projekta 1883, v avgustu 1999.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega 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, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami druž-
benega 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, 13/96 in 11/99), v delu, ki ga opredelju-
je osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: državni pro-
storski planski akti).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Brežice v

obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih
aktov občine.

IV
Občina Brežice mora poskrbeti za izvedbo javne razgr-

nitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
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občine. 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 dopol-
nitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainte-
resirani in prizadeti.

VI
Občina Brežice mora 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. 350-16/98-6
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

696. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin

Na podlagi 132. člena zakona o zakonski zvezi in dru-
žinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89 in 14/89)
in petega odstavka 21.d člena zakona o Jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 25/97, 10/98, 41/99 in 53/99) je Vlada Republike
Slovenije na 147. seji dne 17. februarja 2000 sprejela

S K L E P
o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine

nadomestila preživnin

1
Preživnine, določene s sodno odločbo, in preživnine,

določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki
so že bile valorizirane s 1. aprilom 1999, se s 1. marcem
2000 povečajo za 7,1%.

2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu de-

cembru 1998, se s 1. marcem 2000 povečajo za 7,1%.

3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januar-

ju 1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 6,1%.

4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februar-

ju 1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 5,7%.

5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu

1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 5,4%.

6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu

1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 5,0%.

7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju

1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 4,4%.

8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju

1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 4,4%.

9
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju

1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 2,7%.

10
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgu-

stu 1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 1,8%.

11
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu sep-

tembru 1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 1,0%.

12
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu okto-

bru 1999, se s 1. marcem 2000 povečajo za 0,5%.

13
Višina nadomestila preživnin se s 1. marcem 2000

poveča za 2,7% tako, da znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 10.270 tolarjev,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 11.297 tolarjev,
– za otroka nad 14. letom starosti 13.351 tolarjev.

14
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 553-02/98-3
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

697. Sklep o povišanju rejnin

Na podlagi 98. in 129. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US RS,
1/99 in 41/99) je Vlada Republike Slovenije na 147. seji
dne 17. februarja 2000 sprejela

S K L E P
o povišanju rejnin

1
Rejnine se s 1. februarjem 2000 povečajo za 4,76

odstotka tako, da znašajo:
1. Materialni stroški za rejenca

Starost otroka Mesečna višina sredstev za
materialne stroške za rejenca

do 12 mesecev 31.935 tolarjev
od 1 do 7 let (predšolski) 24.565 tolarjev
od 7 do 14 let (šoloobvezen) 29.478 tolarjev
nad 14 let 36.848 tolarjev

2. Nagrada za delo rejnice za otroka znaša od 1. fe-
bruarja 2000 14.330 tolarjev mesečno.
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7. In drugi neposredni uporabniki (v nadaljnjem bese-
dilu: neposredni uporabniki):

– Predsednik Republike Slovenije,
– Državni zbor,
– Državni svet,
– Republiška volilna komisija,
– Varuh človekovih pravic,
– Ustavno sodišče,
– Računsko sodišče,
– Agencija za revidiranje postopkov lastninskega preob-

likovanja,
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
– Občine.

2. člen
Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih je sistem

notranjih kontrol in notranje revizije kot ga določa 100. člen
zakona o javnih financah, v nadaljnjem besedilu ZJF.

Sistem notranjih kontrol neposredni uporabniki vzpo-
stavijo in ohranjajo kot akcijski načrt, ki vključuje stališča in
usmeritve vodstva, izražene skozi metode, postopke in dru-
ge ukrepe, ki dajejo primerna zagotovila za doseganje pred-
vsem naslednjih ciljev:

– pospeševanje urejenega, gospodarnega, učinkovite-
ga in uspešnega poslovanja ter zagotavljanje kakovostnih
storitev v skladu z nalogami neposrednega uporabnika,

– varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti,
zlorab, slabega upravljanja, napak in poneverb ter drugih
nepravilnosti,

– poslovanje po zakonih, drugih predpisih in navodilih
vodstva,

– razvijanje in ohranjanje zanesljivih računovodskih in
drugih podatkov ter pošteno prikazovanje teh podatkov v
obdobnih poročilih.

Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno pre-
sojanje poslovnih procesov in stanj, ki je pri neposrednem
uporabniku zasnovano in uresničeno kot notranja storitvena
dejavnost. Je oblika posrednega nadzora, ki ugotavlja in
vrednoti primernost in uspešnost vseh drugih kontrol in ka-
terega izsledki so namenjeni predvsem predstojniku nepo-
srednih uporabnikov. Področje delovanja notranjega revidi-
ranja praviloma zajema neodvisno strokovno ocenjevanje
naslednjih področij:

– neoporečnosti informacijskih sistemov – točnost, pra-
vočasnost in uporabnost računovodskih in ostalih poslovnih
zapisov in poročil,

– spoštovanje razvojnih politik, načrtov, programov, po-
stopkov, določenih v zakonih in drugih predpisih,

– gospodarnosti in učinkovitosti uporabe virov in varo-
vanja premoženja,

– primernosti operativnih ciljev in uspešnosti rezultatov
v primerjavi z najširšimi cilji neposrednega uporabnika,

– ustreznost delovanja notranjih kontrol kot celote.

II. ODGOVORNOST PREDSTOJNIKOV NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV PRI ORGANIZIRANJU SISTEMA

NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA

a) Sistem notranjih kontrol

3. člen
Pri organiziranju notranjih kontrol mora predstojnik ne-

posrednega uporabnika upoštevati zlasti naslednja načela:
1. Sistem notranje kontrole ter vsi postopki in pomem-

bni poslovni dogodki morajo biti jasno dokumentirani, doku-
mentacija pa mora biti dostopna.

MINISTRSTVA

698. Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in
postopke finančnega nadzora pri neposrednih
uporabnikih proračuna Republike Slovenije

Na podlagi 100. člena zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke

finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih
proračuna Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OPREDELITEV TEMELJNIH
POJMOV

1. člen
Določila tega pravilnika uporabljajo naslednji neposred-

ni uporabniki proračuna Republike Slovenije:
1. ministrstva – za organe in organizacije v njihovi se-

stavi,
2. Urad predsednika Vlade Republike Slovenije – za

vladne službe, za katerih organizacijo dela skrbi generalni
sekretar vlade;

– Urad za narodnosti,
– Protokol,
– Servis za protokolarne storitve,
– Urad za žensko politiko,
– Urad za priseljevanje in begunce,
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
– Kadrovska služba,
– Servis skupnih služb,
– Služba za zakonodajo,
– Urad za informiranje,
– Center za informatiko,
– Statistični urad Republike Slovenije,
– Urad za verske skupnosti,
– Služba za lokalno samoupravo,
– Urad za invalide,
– Služba za evropske zadeve,
– Urad za droge,
– Urad za denacionalizacijo,
3. Ministrstvo, pristojno za upravo – za upravne enote,
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem

besedilu: vrhovno sodišče) – za sodišča, skladno z določili
zakona o sodiščih,

5. Senat za prekrške Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: senat za prekrške) – za samostojne državne orga-
ne za postopek o prekrških in

6. Državno tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: državno tožilstvo) – za državna tožilstva,

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 553-01/98-3
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2. Posle in pomembne poslovne dogodke odobrijo ali
izvajajo upravni delavci v skladu s pristojnostmi.

3. Posli in pomembni poslovni dogodki morajo biti ta-
koj evidentirani in ustrezno razvrščeni, kar velja tudi za celo-
ten proces in vključuje:

– začetek posla oziroma poslovnega dogodka in poob-
lastilo za izvedbo,

– vse stopnje izvajanja postopka,
– dokončno razvrstitev v preglednih knjigovodskih evi-

dencah.
4. Ključne dolžnosti in odgovornosti za odobravanje,

izvajanje, evidentiranje in pregledovanje poslov in poslovnih
dogodkov morajo biti določene za posamezen delokrog
upravnih delavcev.

5. Za dodelitev, pregled in odobritev dela posamezne-
ga upravnega delavca se zahteva:

– jasna seznanitev z obveznostmi javne predložitve ra-
čunov z odgovornostmi in dolžnostmi, ki so dodeljene vsa-
kemu upravnemu delavcu,

– sistematično pregledovanje dela vsakega upravnega
delavca v potrebnem obsegu in po vrstah nalog,

– odobritev dela v odločilnih fazah, da se s tem zagoto-
vi načrtovani potek dela.

6. Dodelitev, pregled in odobritev dela posameznega
upravnega delavca zahteva:

– spremljanje izvajanja odobrenih postopkov in zahtev,
– odkrivanje in odpravljanje napak, nesporazumov in

neustreznega načina dela,
– preprečevanje pojavljanja nepravilnih dejanj in po-

navljanja teh dejanj,
– preverjanje učinkovitosti in uspešnosti dela.
7. Dostop do sredstev in evidenc mora biti omejen na

pooblaščene posameznike, ki so odgovorni za njihovo skrb-
ništvo in uporabo. Za zagotovitev odgovornosti je treba sred-
stva občasno primerjati z evidentiranimi zneski in ugotoviti,
če se med seboj ujemajo.

8. Ob upoštevanju temeljnih zahtev za uspešno in učin-
kovito delovanje notranjih kontrol, navedenih v tem členu,
predlaga predstojnik neposrednega uporabnika podrobne
notranje organizacijske predpise (pravilnike, organizacijsko
shemo). Ti predpisi urejajo poslovanje neposrednega upo-
rabnika s stališča:

– poslovodnih dejavnosti, kar se nanaša zlasti na
splošne usmeritve ter na načrtovanje, organizacijo in revizij-
sko funkcijo,

– programskih dejavnosti, ki se nanašajo na izvajanje
nalog neposrednega uporabnika,

– finančnih dejavnosti, ki obsegajo običajna področja
kontrole (predračuni, finančni načrti, denarni tokovi, sredst-
va in obveznosti ter računovodski podatki).

b) Notranje revidiranje

4. člen
Za organiziranje in uvedbo notranjega revidiranja mora

predstojnik neposrednega uporabnika upoštevati zlasti:
1. pomembnost temeljnih usmeritev notranjega revidi-

ranja javnih financ,
2. obseg prevzetih proračunskih obveznosti neposred-

nega uporabnika,
3. obseg postavk finančnega načrta (vrednost, število

transakcij),
4. obseg razvojnih programov,
5. organizacijsko razvejanost in razdrobljenost nepo-

srednega uporabnika,
6. obseg in zahtevnost specifičnih nalog, ki jih nalagajo

neposrednim uporabnikom področni zakoni in drugi predpisi,

7. število zaposlenih in
8. način poročanja o doseženih ciljih in rezultatih po

ZJF.
Na osnovi zgoraj naštetih kriterijev mora predstojnik

neposrednega uporabnika pripraviti kratkoročni in dolgo-
ročni načrt notranjega revidiranja, ki vsebuje predvsem:

– potrebno število izvajalcev,
– predračun stroškov in
– časovni razpored revidiranja po področjih in izvajalcih.
Načrt uvedbe in izvajanja revizij se pripravlja za tekoče

leto (letni načrt revizije) in strateški načrt revizij, ki se nana-
ša na proračunsko obdobje do petih let (dolgoročni načrt
revizij).

5. člen
Več neposrednih uporabnikov lahko organizira tudi

skupno notranjerevizijsko službo. Skupna notranjerevizijska
služba pa mora pri svojem delovanju obvezno upoštevati
kriterije, ki veljajo za vsakega posameznega neposrednega
uporabnika in so našteti v 4. členu tega pravilnika. Izvajalci
revidiranja v skupni notranjerevizijski službi o svojih izsledkih
neposredno poročajo predstojnikom neposrednih uporab-
nikov. Morebitni zastoji pri delu skupne notranje revizijske
službe, ki se lahko pri posameznem neposrednem uporab-
niku pojavijo vsled zastojev pri revidiranju drugega nepo-
srednega uporabnika, prvega ne odvezujejo odgovornosti
za nepravočasno uresničevanje načrta izvedbe revizij.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko za izvajanje notranjerevi-

zijskih storitev najame zunanje izvajalce pod pogojem, da:
1. imajo zunanji izvajalci storitev znanje, veščine in spo-

sobnost, potrebne za izvajanje nalog. Šteje se, da ima zuna-
nji izvajalec znanje, veščine in sposobnosti potrebne za
izvajanje notranjerevizijskih storitev, če si je pridobil certifi-
kat za naziv preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inšti-
tutu za revizijo,

2. ima zunanji izvajalec ugled v stroki,
3. ima zunanji izvajalec strokovne izkušnje pri podob-

nih delih, kot naj bi jih opravil za neposrednega uporabnika.
Če neposredni uporabnik za opravljanje notranjerevizij-

skih storitev najame pooblaščenega zunanjega revizorja,
mora javno naročilo obvezno javno razpisati.

III. OPREDELITEV TEMELJNIH POSTOPKOV
NOTRANJEGA KONTROLIRANJA IN NOTRANJEGA
REVIDIRANJA PRI NEPOSREDNIH UPORABNIKIH

a) Temeljni postopki notranjega kontroliranja

7. člen
Temeljni kontrolni postopki, ki jih mora vzpostaviti in

ohranjati neposredni uporabnik se nanašajo predvsem na
kontrole pravilnosti poslovnih dogodkov in podatkov in ob-
segajo:

– začetno evidentiranje poslovnih dogodkov; pristojno-
sti in odgovornosti oseb, ki inicirajo in odobravajo poslovne
dogodke morajo biti natančno opredeljene;

– popolnost zajemanja in obdelave poslovnih dogod-
kov in podatkov;

– točnost evidentiranja poslovnih dogodkov.
Točnost evidentiranja poslovnih dogodkov se določa z

oblikovanjem in uporabo ustreznih listin in evidenc za evi-
dentiranje poslov in poslovnih dogodkov ter določitvijo od-
govornosti za postopke, s katerimi se razkrivajo napake,
nepravilnosti, zlorabe.
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so za ta namen že načrtovana sredstva v proračunu tekoče-
ga leta,

– da se obveznosti v breme državnega proračuna pla-
čujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna,

– da so pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in
oddajanje gradenj sklenjene samo skladno s predpisi o
javnem naročanju,

– da ima vsak izdatek iz proračuna podlago v verodo-
stojni knjigovodski listini, s katero se izkazuje obveznost za
plačilo in da se pravni temelj in višina obveznosti, ki izhaja iz
verodostojne knjigovodske listine pred izplačilom preveri ter
pisno potrdi,

– da je pripravljeno poročilo o doseženih ciljih in rezul-
tatih na področju iz pristojnosti neposrednega uporabnika v
preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in da je poro-
čilo predloženo ministrstvu, pristojnemu za finance,

– da so vzpostavljena sodila za presojanje o učinkovi-
tosti in gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi
in načini merjenja ter poročanja o doseženih rezultatih.

9. člen
Neposredni uporabniki, ki imajo ustanovljene plačilne

agencije za črpanje sredstev Evropske unije (EU) morajo v
agencijah še dodatno upoštevati posebne pogoje o notra-
njih kontrolah.

10. člen
Računovodski sistem kot del celotnega notranjega in-

formacijskega sistema kot ga določa zakon o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99) mora tudi vključevati ustrezne
postopke in evidence za zagotovitev nalog iz 8. člena tega
pravilnika.

c) Temeljni postopki notranjega revidiranja

11. člen
Notranje revidiranje pri neposrednih uporabnikih zaje-

ma področje dela opredeljeno v 2. členu tega pravilnika ter
ocenjuje delovanje notranjih kontrol. Izvajanje notranjega
revidiranja mora upoštevati načelo, da stroški ne presegajo
koristi. Notranjerevizijska služba mora delovati gospodarno,
v skladu s standardi notranjega revidiranja in kodeksom
poklicne etike notranjega revizorja.

Temeljni postopki notranjega revidiranja so tisti, ki jih
opredeljujejo in jih lahko razvijemo iz standardov notranjega
revidiranja.

Nanašajo se predvsem na:
1. načrtovanje revizije in v zvezi s tem na:
– določanje ciljev in obsega dela,
– pridobivanje temeljnih informacij o dejavnostih, ki se

revidirajo,
– določanje dejavnikov, potrebnih za opravljanje revizi-

je,
– komuniciranje z vsemi, ki morajo biti z revizijo sezna-

njeni,
– izdelavo pregleda področij, ki zahtevajo posebno po-

zornost,
– pisanje revizijskega programa,
– določanje kako, kdaj in komu sporočiti izide revizije,
– pridobivanje odobritve za delovni načrt revizije;
2. preiskovanje in vrednotenje informacij, kar obsega:
– analitične revizijske postopke,
– pridobivanje zadostnih, primernih, pomembnih in

uporabnih informacij, kot trdne podlage za revizijske ugoto-
vitve in priporočila,

Vodstvene kontrole, katerih naloga je zagotavljanje ne-
prekinjenega in pravilnega delovanja temeljnih kontrolnih
postopkov obsegajo:

– opravila, ki sledijo temeljnim kontrolnim postopkom
ter pomenijo ponovno preverjanje že obdelanih dokumetov,

– opravila, ki predstavljajo nadgraditev temeljnih kon-
trolnih postopkov.

Nadgraditev temeljnih kontrolnih postopkov pomeni:
– dostop do sredstev in informacij, razmejenost dolž-

nosti upravnih delavcev in nadziranje pristojnosti, poročanje
o zastojih in nepravilnostih pri izvajanju kontrolnih postopkov
poslovodstvu ter določanje pristojnosti in odgovornosti pred-
stojnika za izvedbo določenih poslovnih dogodkov in spreje-
manja odločitev.

b) Urejanje notranjega kontroliranja pri izvajanju
temeljnih nalog delovanja neposrednih uporabnikov

8. člen
Neposredni uporabniki so dolžni, ob upoštevanju na-

čel o temeljnih kontrolnih postopkih iz 7. člena tega pravilni-
ka, podrobneje urediti delovanje notranjih kontrol za nasled-
nja področja:

– pripravo finančnega načrta prihodkov in odhodkov,
– pripravo načrta razvojnih programov,
– pripravo načrta delovnih mest,
– pripravo načrta nabav,
– pripravo načrta lastne dejavnosti,
– pripravo načrta donacij,
– pripravo načrta zadolževanja in izdaje poroštev,
– pripravo načrta oddaje subvencij, dotacij in drugih

transferov iz proračuna,
– pripravo načrta o odprodaji, oddaji ali zamenjavi pre-

moženja v lasti Republike Slovenije,
– pripravo načrta o uporabi tekoče in stalne proračun-

ske rezerve,
– oddajo javnih naročil,
– prevzemanje obveznosti v breme proračuna,
– izplačevanje iz proračuna,
– izterjavo terjatev proračuna,
– načrtovanje likvidnosti,
– načrtovanje vračil v proračun,
– zavarovanje stvarnega premoženja.
Pri upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij, javnih

skladov in agencij ter za uresničevanje pravic iz delnic in
deležev pravnih oseb in za upravljanje s stvarnim premože-
njem morajo neposredni uporabniki določiti organizacijo in
delovanje sistema notranjih kontrol za izvajanje nalog iz do-
ločb 71. člena ZJF.

Postopki notranjih kontrol morajo zagotavljati redno
spremljanje poslovanja oseb javnega prava na osnovi enot-
nega informacijskega sistema pri neposrednih uporabnikih,
upravljanje s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodar-
ja, vodenje enotnih evidenc o obsegu in realni vrednosti
kapitalskih naložb, terjatev in obveznosti ter drugih oblik
premoženja pri osebah javnega prava.

Postopki notranjih kontrol morajo vsebovati določila o
pooblastilih odgovornih oseb, ki zagotavljajo:

– da neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo
obveznosti samo za namen ter do višine, ki sta določena s
proračunom,

– da neposredni uporabniki plačujejo obveznosti v skla-
du z dinamiko in kvoto, ki jo je določila vlada,

– da je prevzemanje obveznosti v breme tekočega leta
utemeljeno s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom druga-
če določeno,

– da je prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v
prihodnjih letih utemeljeno s pisno pogodbo v primeru, če
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– izbiro metod preizkušanja,
– nadziranje zbiranja, analiziranja in tolmačenja infor-

macij,
– preverjanje in hranjenje delovnega gradiva revizorjev;
3. sporočanje izidov obsega:
– izdajo končnega podpisanega pisnega poročila in/ali

vmesnih poročil,
– pogovor o sklepih in priporočilih kot izsledkih revizije

z ustreznimi ravnmi poslovodstva,
– pripravo poročil, ki so nepristranska, jasna, strnjena,

tvorna in pravočasna,
– predstavitev namena, obsega in izidov revizije in ka-

dar je primerno izražanje mnenja,
– priznavanje zadovoljive uspešnosti preiskovanega po-

dročja,
– zajetje stališč revidiranca do revizijskih sklepov ali

priporočil v revizijsko poročilo,
– preveritev in odobritev končnega revizijskega poroči-

la s strani predstojnika notranjerevizijske službe;
4. spremljanje v prihodnje pomeni:
 – ugotavljanje, ali so ukrepi za odpravljanje slabosti in

doseganje načrtovanih izidov sprejeti oziroma ali predstojni-
ki prevzemajo tveganje, če se ne ukrepa na podlagi sporo-
čenih ugotovitev.

IV. OPREDELITEV TEMELJNIH NAČEL DELOVANJA
OSEBJA IN ORGANOV, KI IZVAJAJO NOTRANJE
KONTROLIRANJE IN NOTRANJE REVIDIRANJE

a) Zagotavljanje izvajanja notranjega kontroliranja
 

12. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika je odgovoren za

vzpostavitev in stalno ohranjanje učinkovitih kadrovskih poli-
tik in delovnih postopkov in v ta namen mora skrbeti pred-
vsem da (se):

– izvajajo delovni postopki, ki temeljijo na pravilih delo-
vanja pri neposrednem uporabniku,

– obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja intere-
sov pri izvajalcih kontrolnih postopkov,

– obstajajo natančni in ažurni standardi delovanja za
osebje neposrednega uporabnika,

– redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
– redno strokovno izpopolnjujejo revizorji,
– izvajajo ukrepi, ki jih je potrebno uvesti v primeru

nespoštovanja politik, postopkov, pravil delovanja in etičnih
načel,

– zagotovi zadostno število osebja za vodenje in nadzi-
ranje delovanja,

– ažurirajo organizacijske sheme,
– določijo pristojnosti in odgovornosti upravnih delav-

cev v primerih delegiranja nalog drugim institucijam.

13. člen
Notranje kontroliranje izvajajo upravni delavci nepo-

srednega uporabnika v skladu z določili ZJF, zakona o raču-
novodstvu in ostalimi predpisi, ki urejajo finančno poslova-
nje ter določbami tega pravilnika.

b) Zagotavljanje izvajanja notranjega revidiranja

 14. člen
Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja notranjega re-

vidiranja pri neposrednih uporabnikih, mora predstojnik upo-
števati naslednje standarde in načela:

1. neodvisnost notranjerevizijske službe,
2. nepristranskost, kar omogoča notranjim revizorjem,

da svojega presojanja o revizijskih zadevah ne podrejajo
presojanju drugih,

3. poklicno strokovnost,
4. primerno kadrovsko zasedbo,
5. strokovnost, veščnost in strogi red,
6. nadzor nad notranjo revizijo,
7. skladnost delovanja revizorjev z normami vedenja,
8. usposobljenost za komuniciranje z ljudmi,
9. stalno izobraževanje,
10. potrebno poklicno vestnost,
11. ustrezno poslovodenje notranje revizijske službe,
12. načrtovanje revizijskih nalog,
13. zagotavljanje pisnih usmeritev in postopkov za vo-

denje revizijskega osebja pri njegovem delu,
14. določen program izbiranja in usposabljanja osebja

in službe,
15. usklajenost dela notranje in zunanje revizije z dru-

gimi organi nadzora v državni upravi,
16. program zagotavljanja kakovosti, na podlagi katerega

se vrednoti delovanje te službe in da skrbi za njegovo izvajanje.

15. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika odobri letni na-

črt notranjih revizij, ki temelji na dolgoročnem načrtu notra-
njerevizijske službe. Letni in dolgoročni načrt izvajanja revizij
temelji na skupnih usmeritvah za izvajanje notranjih revizij, ki
jih pripravlja Organ za nadzor proračuna pri Ministrstvu za
finance za vsako proračunsko obdobje in predstavljajo mini-
malne strokovne temelje za sestavo načrtov revizij. V skupne
usmeritve sodijo tudi seznami skupnih projektov, ki vsebuje-
jo sofinanciranje večih neposrednih uporabnikov, EU sred-
stva in skladi, donacije, zadolževanje, poroštva, transferji,
subvencije, rezerve in nedavčni prihodki proračuna.

16. člen
Na osnovi pisnih poročil, predlogov in priporočil pri-

pravljenih v skladu z določili ZJF in določili tega pravilnika je
predstojnik neposrednega uporabnika dolžan sprejeti pro-
gram ukrepov in o njegovem izvajanju sproti obveščati pred-
stojnika notranjerevizijske službe. V program ukrepov sodijo
tudi sankcije in disciplinski ukrepi proti osebam, ki so pov-
zročile napake in nepravilnosti, ki so bile odkrite v notranje-
revizijskem postopku.

Predstojnik neposrednega uporabnika mora o izsled-
kih notranjih revizorjev in o sprejetih ukrepih seznaniti odgo-
vornega vodjo za konkretno področje in mu naložiti izvajanje
teh ukrepov. Seznaniti mora tudi Organ za nadzor proračuna
pri Ministrstvu za finance in Računsko sodišče.

17. člen
Ob zaključku leta izdela notranjerevizijska služba letno

poročilo, ki vsebuje povzetek pomembnejših ugotovitev in
sklepov iz opravljenih revizij in ga pošlje Organu za nadzor
proračuna v Ministrstvu za finance.

18. člen
Pri izvajanju revizij imajo notranji revizorji pravico vpo-

gleda v vse podatke, ki so nujno potrebni za uspešno in
učinkovito izvedbo revizije.

Če se pri izvajanju revizije pojavi posebej zapleten prob-
lem, sme notranji revizor k njegovemu reševanju pritegniti,
ob predhodnem soglasju predstojnika neposrednega upo-
rabnika, zunanjega strokovnjaka – izvedenca. Če za sodelo-
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699. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv

Na podlagi 21. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o kakovosti mleka,

mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv

1. člen
V pravilniku o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in

čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93) se 5. točka 11. člena
črta.

Sedanja 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 5., 6., 7. in
8. točka.

2. člen
Črta se 3. točka 17. člena.
Sedanji 4. in 5. točka, postaneta 3. in 4. točka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-25/99
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ciril Smrkolj l. r.

– Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe za izvajanje carinskega zakona

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem

P O P R A V E K
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe za

izvajanje carinskega zakona

V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe za izva-
janje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 103/99) se v
prilogi 4 te uredbe opravijo naslednji popravki:

– v 1. šifrantu carinskih organov se šifra Izpostave Škof-
ja Loka »1547« nadomesti s šifro »1247«;

– 3. šifrant za podatke o vrednosti se popravi tako, da
se pravilno glasi:

»3. Šifrant za podatke o vrednosti
V polje se vpiše:
“A”: če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena

carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:
a) da kupec in prodajalec nista povezana in
b) da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje

ali uporabe blaga poleg:
– prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;
– prepovedi, ki omejujejo geografsko področje proda-

je blaga;
– prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, in
c) da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali sto-

ritvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na
blago, ki ga je treba oceniti, in

vanje zunanjega strokovnjaka ni bilo izdano soglasje in se
zaradi tega omeji področje revidiranja, mora notranji revizor
to pojasniti v svojem končnem poročilu in navesti razloge
predstojnika v zvezi z zavrnitvijo sodelovanja zunanjega stro-
kovnjaka.

Predstojnik neposrednega uporabnika mora notranje-
revizijski službi zagotoviti pri izvajanju revizij ustrezne pogoje
in zagotoviti pomoč in sodelovanje odgovornih oseb.

V. OPREDELITEV TEMELJNIH RAZMERIJ MED
ORGANOM ZA NADZOR PRORAČUNA PRI MINISTRSTVU
ZA FINANCE IN IZVAJALCI FINANČNEGA NADZORA PRI

NEPOSREDNIH UPORABNIKIH

19. člen
Pooblaščeni organ za zagotovitev kakovosti finančnih

nadzorov nad porabo sredstev EU v plačilnih agencijah je
Organ za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance kot
certifikacijsko telo. Notranjerevizijska služba mora omogoči-
ti dostop do vse dokumentacije osebju Organa za nadzor
proračuna pri Ministrstvu za finance, ki lahko nadzira kako-
vost nadzora v vsaki fazi izvajanja revizijske naloge.

20. člen
Skupne usmeritve za izvajanje revizij, ki jih pripravlja

Organ za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance, so
obvezne za vse neposredne uporabnike in se nanašajo na:

1. uporabo enotne metodike notranjega revidiranja v
pogledu:

– standardov, načel in poklicne etike notranjih revi-
zorjev,

– kriterijev za določitev dolgoročnih in letnih načrtov
izvedbe notranjih revizij,

– skupnega izobraževanja in minimalnih strokovnih
znanj sodelavcev notranjerevizijskih službah,

– poročanja o izsledkih notranjih revizorjev,
– pooblastil za delovanje notranjih revizorjev,
– nadzora nad kakovostjo izvajanja notranjega revidira-

nja pri neposrednih uporabnikih;
2. razvoj notranjerevizijskih služb v okviru celovitega

sistema finančnega nadzora v javnem sektorju;
3. strokovno pomoč pri sprotnem izvajanju finančnega

nadzora pri neposrednih uporabnikih.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Predstojniki neposrednih uporabnikov, ki bodo izdali

splošne akte po določilih tega pravilnika morajo to storiti v
štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

22. člen
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri

organiziranju finančnega nadzora v občinah.

23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-9/2000
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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d) da ne obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčni-
ne, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot
pogoj za prodajo, in

e) da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema,
na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje
prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada
neposredno prodajalcu.

Za vpis šifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve
pod a, b, c, d in e.

“B”: če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena
carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana,
vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b) da so izpolnjene trditve točk b, c, d in e šifre A.
Za vpis šifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve

pod a in b.
“C”: če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena

carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:
a) da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da

sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta
povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b) da sta izpolnjeni trditvi točk b in c šifre A;
c) da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine,

ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot
pogoj za prodajo, in je znesek licenčnin naveden v polju 44
(šifra V37), in/ali

d) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema,
na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje
prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada
neposredno prodajalcu in je ustrezen znesek naveden v
polju 44 (šifra V38).

Za vpis šifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a
in b ter vsaj ena od trditev pod c ali d.

“D”: če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena
carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in
ta povezava vpliva na uvozno ceno blaga ali

b) da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali
uporabe blaga poleg:

– prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;
– prepovedi, ki omejujejo geografsko področje proda-

je blaga;
– prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga,

ali
c) da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali stori-

tvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na
blago, ki ga je treba oceniti, ali

d) da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine,
ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot
pogoj za prodajo, vendar znesek licenčnin zaradi kakršnih
koli vzrokov ni naveden v polju 44, ali

e) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema,
na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje
prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada

neposredno prodajalcu, vendar ustrezen znesek zaradi ka-
kršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44.

Za vpis šifre D mora biti izpolnjena ena ali več trditev
pod a, b, c, d ali e.

“L”: če deklarant izjavlja:
a) da je pri vrednotenju programske opreme za napra-

ve za avtomatsko obdelavo podatkov ločeno prikazana vred-
nost podatkov in programskih navodil od vrednosti nosilca
podatkov;

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te
šifre se ne vpišejo).

Za vpis šifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a
in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v
tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 100 in 8524 91 100.

Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpiše v
polje 44/1 (šifra V51).

“M”: če deklarant izjavlja:
a) da pri vrednotenju programske opreme za naprave

za avtomatsko obdelavo podatkov na fakturi nista ločeno
prikazani vrednost podatkov ali programskih navodil in vred-
nost nosilca teh podatkov (v carinsko vrednost se vštevata
obe vrednosti);

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te
šifre se ne vpišejo).

Za vpis šifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod
a in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v
tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 100 in 8524 91 100.

“N”: če deklarant izjavlja, da za uvoženo blago ni in ne
bo nastala obveznost plačila dajatev in hkrati ne gre za brez-
plačno pošiljko. V tem primeru mora biti izpolnjeno polje 43.

“O”: če deklarant izjavlja, da za celotno carinsko dekla-
racijo ni priloženih potrebnih dokumentov za vrednotenje
uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak
predlaga uporabo drugih metod vrednotenja.

V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednote-
nja vpisana v polju 43.

“R”: če deklarant izjavlja, da v deklaraciji z več postav-
kami za vse postavke ni priloženih potrebnih dokumentov za
vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vred-
nosti, ampak se za posamezne postavke predlaga uporaba
različnih metod vrednotenja.

Predlagane metode je potrebno pri vsaki postavki vpi-
sati v polje 43.«;

– v 6. šifrantu valut se šifra nemške marke »280« na-
domesti s šifro »276« in šifra evra »976« s šifro »978«;

Št. 424-19/99-3
Ljubljana, dne 15. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
622. Odlok o soglasju k spremembam pravilnika o me-

rilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Slo-
veniji (OdPSFS-A) 1853

623. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslan-
ca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona
o poslancih 1853

PREDSEDNIK REPUBLIKE
624. Odlok o pomilostitvi obsojenke in obsojenca 1853

VLADA
625. Uredba o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih

sredstev v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja
za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi 1854

690. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi letnih po-
vračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila 1938

691. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetij-
skih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev 1938

692. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene
utekočinjenega naftnega plina 1938

693. Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj 1939
694. Odlok o spremembi odloka o razpisu prvih voli-

tev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Sloveni-
je 1939

626. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Los Angelesu 1854

627. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula
v Los Angelesu 1855

628. Sklep o spremembi sklepa o odprtju Generalne-
ga konzulata Republike Slovenije v Splitu 1855

629. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV pro-
grame 1855

695. Sklep o javni razgrnitvi A) osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na-
črta 1939

696. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine na-
domestila preživnin 1940

697. Sklep o povišanju rejnin 1940

MINISTRSTVA
630. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobič-

ka pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca
davčnemu organu 1856

631. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu ime-
novanem Namakalni sistem Lipa 1866

632. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogos-
podarskega načrta gozdnogospodarske enote
Paški Kozjak 1866

633. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte
oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte 1867

634. Odredba o začasnem zavarovanju območja Mlak 1867
635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (EVA
2000 – 2611 – 0003) 1869

698. Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in po-
stopke finančnega nadzora pri neposrednih upo-
rabnikih proračuna Republike Slovenije 1941

699. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mle-
ka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv 1945

636. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove fundacije
za pomoč invalidnim in drugim pomoči potreb-
nim ljudem 1869

USTAVNO SODIŠČE
637. Odločba o ugotovitvi, da druga alinea 31. člena

pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v
zdravstvu, ni v neskladju z zakonom 1869

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
638. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega

zbora prešel na drugo kandidatko 1870

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
639. Poročilo o izidu glasovanja na nadomestnih voli-

tvah člana Sveta sodnikov za prekrške iz vrst sod-
nikov Senata za prekrške Republike Slovenije 1871

OBČINE
BELTINCI

640. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Beltinci 1871

641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejet-
ju ureditvenega načrta za obnovo parka v Beltin-
cih 1872

642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb
in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu ob
Kmečki ulici v Beltincih 1872
BOROVNICA

643. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Borovnica 1873
BRASLOVČE

644. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 1876

645. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Braslovče 1876
CELJE

646. Sklep o razglasitvi rimskega marmornega kapite-
la iz Ozke ulice 2 v Celju za kulturni spomenik
lokalnega pomena 1876

647. Ugotovitveni sklep 1877
DOLENJSKE TOPLICE

648. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenj-
skih Toplicah – sprememba 1878

649. Program priprave sprememb in dopolnitev odlo-
ka o zazidalnem načrtu Na Kamenju v Dolenjskih
Toplicah – sprememba 1878
GORIŠNICA

650. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Gorišnica za leto 1999 1880

651. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000 1880
GORNJI PETROVCI

652. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije 1881
GROSUPLJE

653. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Ob-
čine Grosuplje 1882

654. Odlok o občinskih cestah 1888
655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pla-

čilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Grosuplje 1897
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656. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za
turistično oskrbovalni center – TOC II 1897

HAJDINA
657. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2000 1898
658. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nado-

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča 1898
659. Sklep o merilih za izdajo soglasja k obratovanju

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se oprav-
lja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratoval-
nem času 1900

660. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega
delovnega telesa Občinskega sveta občine Haj-
dina v odbor za komunalno infrastrukturo 1901

IDRIJA
661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

varstvu virov pitne vode 1901
662. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Ob-

čini Idrija 1901

ILIRSKA BISTRICA
663. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska

Bistrica 1902
664. Spremenjen program priprave zazidalnega načr-

ta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – II. faza 1905

JESENICE
665. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice 1908

666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Ču-
farja Jesenice 1909

667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Jesenice 1910

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Je-
senice 1910

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice 1911

670. Cenik za posamezne tarifne skupine plina 1912

KAMNIK
671. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjiž-

nica Kamnik 1912
KANAL OB SOČI

672. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Kanal
ob Soči 1915
KOBILJE

673. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2000 1916
674. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se na-
naša na območje Občine Kobilje 1918
MEDVODE

675. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja
ŠS 10/13 Brezovec 1918
NOVO MESTO

676. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2000 1922

ODRANCI
677. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v

letu 2000 1925
POSTOJNA

678. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka v denarju za območje KS
Bukovje, dne 30. 1. 2000 1925
PUCONCI

679. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije 1925
680. Poslovnik Nadzornega odbora občine Puconci 1926

RIBNICA NA POHORJU
681. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-

činske uprave občine Ribnica na Pohorju 1928
682. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Ribnica na Pohorju za leto 2000 1931

683. Poročilo o izidu volitev članov sveta vaških skup-
nosti Občine Ribnica na Pohorju dne, 16. 1. 2000 1931
ROGATEC

684. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ro-
gatec v letu 2000 1933

685. Odlok o ureditvenem načrtu za območje meddr-
žavnega mejnega prehoda v Rogatcu 1933

686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec 1936

687. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Rogatec za leto 2000 1936

688. Program priprave prostorskega izvedbenega na-
črta, to je lokacijski načrt (nadalje: LN) za nizkot-
lačni plinovod Vičja vas–Rogatec 1936
ZAVRČ

689. Razpis nadomestnih volitev v Občinskem svetu
občine Zavrč 1937
POPRAVEK

– Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe za izvajanje carinskega zakona 1945

MEDNARODNE POGODBE
4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju

med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo
severnoatlantskega pakta o sodelovanju Repub-
like Slovenije v KFOR 21

5. Uredba o ratifikaciji Finančnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Organizacijo sever-
noatlantskega pakta o sodelovanju Republike Slo-
venije v KFOR 25

6. Uredba o ratifikaciji Protokola o izvajanju Spora-
zuma med Vlado Slovaške republike in Vlado Re-
publike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji 28

7. Uredba o ratifikaciji Prilog VIII in IX ter spremem-
be Priloge I k Baselski konvenciji o nadzoru pre-
hoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega
odstranjevanja 31

– Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljav-
nosti mednarodnih pogodb 45

– Popravek obvestila o uveljavitvi mednarodne po-
godbe 45
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