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738.

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn
(ZJOSS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o jamstvu Republike Slovenije
za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (ZJOSS-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. februarja 2000.
Št. 001-22-8/00
Ljubljana, dne 21. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE
SLOVENSKIH ŽELEZARN (ZJOSS-B)
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 55/92 in 87/97) se za 7. členom dodata 7.a in 7.b člen,
ki se glasita:
“7.a člen
(1) Republika Slovenija lahko kadarkoli odkupi obveznice Slovenskih železarn, izdane na podlagi tega zakona,
pred njihovim dospetjem.
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(2) Republika Slovenija ustanovi proračunski odplačilni
sklad izključno za odkup obveznic tako, da na posebnem
evidenčnem računu proračuna zbira potrebna denarna
sredstva. Višina sredstev, ki jih Republika Slovenija v posameznem letu zagotavlja za ta namen, se določi v državnem
proračunu tekočega leta.
(3) Ob odkupu iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija poplača največ valorizirani nominalni znesek
glavnice in pripadajočih obresti do dneva odkupa.
(4) Z dnem odkupa iz prvega odstavka tega člena
preidejo na Republiko Slovenijo vse terjatve predhodnih
imetnikov obveznic do Slovenskih železarn. Republika Slovenija in Slovenske železarne s pogodbo dogovorita način
poplačila dolga ali nadomestitev tega z drugačno obveznostjo. Pogodbo iz prejšnjega stavka sklene minister, pristojen za finance ob predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
(5) V odplačilni sklad iz drugega odstavka tega člena,
se lahko prenese samo kupnina od prodaje državnega premoženja v skladu z zakonom.
7.b člen
(1) Ne glede na določbe 16. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 13/98) se lahko
za namen iz drugega odstavka prejšnjega člena prenese v
odplačilni sklad tudi sredstva kupnin pridobljenih z javno ali
neposredno prodajo delnic Slovenskih železarn d.d. v lasti
Republike Slovenije ali deležev v njenih odvisnih družbah,
vplačanih v proračun Republike Slovenije.
(2) Sredstva odplačilnega sklada se v letih 2000 do
vključno 2002 uporabljajo tudi za poravnavo obveznosti iz
naslova obresti za obveznice, s tem da se v letu 2000 iz teh
sredstev refundirajo Slovenskim železarnam d.d. tudi že
plačane obresti za obveznice v letu 1999.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-9/7
Ljubljana, dne 11. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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739.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri
Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava–Razdrto (ZPDAVR)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
DARS d.d. pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo
2. in 3. etape avtocestnega odseka
Vipava–Razdrto (ZPDAVR)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Autovie
Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega
odseka Vipava–Razdrto (ZPDAVR), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-9/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME
DARS D.D. PRI AUTOVIE VENETE S.p.A.
ZA IZGRADNJO 2. IN 3. ETAPE AVTOCESTNEGA
ODSEKA VIPAVA-RAZDRTO (ZPDAVR)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem
besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita v znesku 92.504
mio ITL, ki ga DARS d.d. najame pri družbi Autovie Venete
S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka
Vipava–Razdrto, pod naslednjimi pogoji:
– kredit je brezobresten. Pogoj za brezobrestnost kredita je v skladu z obojestranskimi interesi zagotoviti uporabnikom čim boljšo uporabo avtocestnih odsekov v Republiki
Italiji in v Republiki Sloveniji ter vzpostaviti čim boljše povezave obeh avtocestnih sistemov, zato se pogodbeni stranki
Autovie Venete S.p.A in DARS d.d. obvezujeta skleniti pogodbo o tehničnem sodelovanju v roku 30 dni po uveljavitvi
kreditne pogodbe;
– izplačilo kredita do skupne vsote 92.504 mio ITL bo
potekalo po postopnem izvajanju posameznih gradbenih del,
potem ko obe državi odobrita izvedbo del po pogodbi na
podlagi predloženih dokazil o plačilu za dela, ki so jih izvedla
podjetja predhodno izbrana na natečaju, tako da bo Autovie
Venete kreditirala DARS d.d. v zneskih, ki bodo proporcionalno razdeljeni glede na skupno vsoto kredita in glede na
skupni znesek, ki ga predvideva projekt gradbenih del;
– kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi
obrok mora biti plačan po dveh letih od datuma začetka
obratovanja avtocestnega odseka Vipava–Razdrto oziroma
od datuma kolavdacije tega odseka, kolikor se kolavdacija
izvede pred začetkom obratovanja, drugi obrok se plača
eno leto po zapadlosti prvega, vsak naslednji obrok pa leto
dni po zapadlosti predhodnega obroka;
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– postopke za dodelitev izvajalskih del bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod
enakimi pogoji za ponudnike držav članic Evropske unije in
Republike Slovenije.
– s pogodbo o tehničnem sodelovanju se bosta DARS
d.d. in Autovie Venete zavezali opremiti slovenske avtocestne odseke in avtocestne odseke v Furlaniji – Julijski krajini z
napravami za pobiranje cestnine, katerih tehnologija bo zagotovila možnost plačila cestnine z enako plačilno kartico v
Italiji in v Sloveniji.
V primeru, ko DARS d.d. ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv družbe Autovie
Venete S.p.A plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
2. člen
Memorandum o soglasju med Vlado Italijanske Republike in Vlado Republike Slovenije o gradnji avtocestnih povezav s slovenskim avtocestnim omrežjem podpiše v imenu in
za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance
ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada RS.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo,
ki iz njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne
pogodbe namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja
izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupno z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali. Pravico do regresiranja
uresniči Republika Slovenija z nalogom, ki ga izda minister,
pristojen za finance, v breme sredstev zbranih na podlagi
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija
pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96
in 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov
v dobro proračuna Republike Slovenije.
DARS d.d., sklene z ministrom, pristojnim za finance,
pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni po podpisu Memoranduma iz 2. člena tega
zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije
terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-97/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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740.

Št.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

17 / 25. 2. 2000 / Stran 2459

V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina HROVAT, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Jesenice.
Št. 716-01/89-2/88
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojan DOLENC, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/53
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

741.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99), prvega odstavka 258.c
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjan GOLOB, na sodniško mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije.

743.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) in četrtega
odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96 in 24/98) ter osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije
Imenuje se:
Branko MASLEŠA, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/53
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.

Št. 716-01/89-2/87
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

744.
742.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99), prvega odstavka 258.c
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2. 2000 sprejel

Odlok o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Odlok o imenovanju predsednika in devetih
članov Nadzornega odbora Sklada za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško (Uradni list RS, št. 75/94), dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2. 2000 sprejel

Stran

2460 / Št. 17 / 25. 2. 2000

ODLOK
o imenovanju predsednika in devetih članov
nadzornega odbora Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
V Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško se imenujejo:
za predsednico:
mag. Eva PUČNIK BITENC
za člane:
mag. Breda GAJŠEK
dr. Anton JEGLIČ
mag. Franc LAJ
Branko MAJES
Mauricio OLENIK
Ferdo PINTERIČ
mag. Andrej SELIŠKAR
dr. Janez SUŠNIK
Peter ŽIGANTE
Št. 412-01/93-9/12
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

745.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
mednarodne odnose

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za mednarodne odnose
I
Odlok o sestavi in izvolitvi odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za mednarodne odnose (Uradni list RS,
št. 5/97, 29/97 in 48/99) se v besedilu II. točke spremeni
v naslednjem:
za besedilom:
»za člane:«
se črta besedilo:
»Jože LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije«;
izvoli se:
za člana:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

746.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko (Uradni list RS, št. 5/97, 82/97, 9/98 in 16/99) se
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Richard BEUERMANN, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije;
izvoli se:
za članico:
Stana STOPAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/28
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

747.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
znanost in tehnologijo

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za znanost
in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za znanost in tehnologijo (Uradni list
RS, št. 5/97, 29/97, 47/97, 82/97, 41/98, 16/99 in
28/99) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije;
izvoli se:
za člana:
Richard BEUERMANN, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

748.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta
za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in
osem članov sveta

Na podlagi 57. člena zakona o javnih glasilih (Uradni
list RS, št. 18/94), dvanajste alinee drugega odstavka 48.
člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
18. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta
za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika
in osem članov sveta
I
Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov (Uradni list RS, št. 30/94 in
Uradni RS, št. 42/99) se v besedilu III. točke spremeni v
naslednjem:
Črta se besedilo petega odstavka in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ do višine neto zneska
izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred dogovorjene s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in za predsednika največ do trikratne višine navedenega zneska. Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, o konkretni višini pa sklepa svet.»
II
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
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Št. 010-01/89-1/42
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

749.

Sklep o potrditvi poslanskega mandata

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. 2. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat Nadi Skuk, rojeni 22. 5.
1955, stanujoči Casermanova 12, Cerknica.
Št. 020-02/92-27/110
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Predsednik
Džravnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
750.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge ter
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za življenjsko delo in zasluge pri strokovnem, pedagoškem, organizacijskem ter znanstveno raziskovalnem delu na področju slovenske pediatrije podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije prof.
dr. Jožetu Jerasu, dr. med.
Za zasluge pri strokovnem, pedagoškem, organizacijskem in drugem delu na področju slovenske pediatrije podeljujem ob sedemdesetletnici
Častni znak svobode Republike Slovenije prim. Kurtu
Kanclerju, dr. med.
Št. 996-01-9/2000
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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751.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za podporo in pomoč Republiki Sloveniji na vojaškem
področju in pri usposabljanju Slovenske vojske za sodelovanje v okviru Partnerstva za mir podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije generalu Wesleyu K. Clarku, Vrhovnemu poveljniku zavezniških sil NATO za Evropo in Vrhovnemu poveljniku Evropskega
poveljstva oboroženih sil ZDA.
Št. 996-01-10/2000
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
752.

Uredba o izdaji vizuma za vstop tujcu z
namenom opravljanja dela

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 61/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdaji vizuma za vstop tujcu z namenom
opravljanja dela
1. člen
Vizum za vstop, izdan po tej uredbi, se tujcu izda za
naslednje namene prihoda v Republiko Slovenijo:
– opravljati storitve ustvarjanja s področja kulture,
– opravljati sejemske storitve,
– opravljati storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje,
– opravljati interventne storitve tujih podjetij,
– predstaviti znanstvene ali strokovne dosežke, in
– opraviti ali sodelovati pri izvedbi medicinskega posega.
Prošnji za izdajo vizuma mora tujec priložiti veljavno
potno listino in dokazila o namenu iz prejšnjega odstavka.
Vizum po tej uredbi izda diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. O izdanem vizumu
obvesti davčni organ.
Tujec, ki mu je bil izdan vizum iz prvega odstavka tega
člena, za vstop in prebivanje v Republiki Sloveniji ne potrebuje dovoljenja za prebivanje.
2. člen
Storitve ustvarjanja s področja kulture so storitve, ki jih
tujci osebno opravljajo kot udeleženci kulturnih delavnic,
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srečanj in kolonij, ter kot ustvarjalci in poustvarjalci s področja glasbene umetnosti, s področja vizualnih, uprizoritvenih in digitalnih umetnosti, javno priznani pevci ali glasbeniki, artisti oziroma ustvarjalci na področju fotografske, video
in filmske umetnosti ter na področju umetnosti elektronskih
medijev in njihovo spremljevalno organizacijsko tehnično
osebje.
Vizum se izda za čas opravljanja storitve, vendar skupaj
največ za sedem dni, razen za opravljanje cirkuških predstav
in dejavnosti v zabaviščnih parkih, kjer se izda z veljavnostjo
največ za devetdeset dni v šestih mesecih, šteto od dneva
prvega vstopa.
3. člen
Sejemske storitve so storitve tujih delavcev, ki so napoteni v Republiko Slovenijo z namenom postavitve, opremljanja in razstavljanja opreme in predmetov ter predstavitve v
okviru sejemskih in razstavnih prireditev, ki se jih udeležuje
njihov delodajalec.
Vizum se izda za čas trajanja sejemske ali razstavne
prireditve oziroma za čas, potreben za postavitev oziroma
demontažo razstavnega prostora.
4. člen
Storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje so storitve tujih delavcev povezane z dobavo, montažo in demontažo strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika
za njihovo uporabo ali njihovim servisiranjem, če je to dogovorjeno s pogodbo o nakupu ali pogodbo o vzdrževanju
strojev, naprav ali opreme.
Vizum se izda za čas opravljanja storitve, vendar največ
za sedem dni.
5. člen
Interventne storitve tujih podjetij so storitve tujih delavcev, povezane z nujnim naročilom domače pravne osebe
tujemu izvajalcu za odpravo ali preprečitev ogrožanja zdravja
ali življenja ljudi oziroma gospodarske škode, nastale zaradi
naravnih ali drugih nesreč.
Vizum se izda za čas opravljanja storitve, vendar največ
za trideset dni.
6. člen
Za predstavitev znanstvenih ali strokovnih dosežkov
gre v primerih, ko tujec obišče Republiko Slovenijo z namenom, da predstavi znanstvene ali strokovne dosežke na
nekem znanstvenem ali strokovnem področju v obliki predavanja, prikaza delovanja, izobraževanja ali prikaza zahtevnega medicinskega posega ali pri tem sodeluje kot spremljevalno tehnično osebje.
Vizum se izda za čas predstavitve, vendar največ za
sedem dni.
7. člen
Za opravljanje ali sodelovanje pri izvedbi medicinskega
posega po tej uredbi gre, če tujec to opravi na podlagi vabila
javnega zdravstvenega zavoda, pravne ali fizične osebe, ki
na podlagi koncesije opravlja zdravstveno dejavnost ali ministrstva, pristojnega za zdravstvo. Tujec lahko opravi ali sodeluje pri izvedbi medicinskega posega če predloži licenco
Zdravniške zbornice Slovenije.
Vizum se izda za čas opravljanja ali sodelovanja pri
izvedbi medicinskega posega, vendar največ za sedem
dni.
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8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 273-10/00-1
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
753.

Odredba o sestavljanju premoženjskih bilanc
države in občin za leto 1999

Na podlagi 93. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance

ODREDBO
o sestavljanju premoženjskih bilanc države
in občin za leto 1999
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Država in občine sestavijo premoženjsko bilanco na
obrazcu »Premoženjska bilanca« in po metodologiji za sestavljanje obrazca, ki sta sestavni del te odredbe. Drugi
zavezanci za sestavo premoženjske bilance po tej odredbi
izkažejo v premoženjski bilanci tudi podatek o obveznostih
za sredstva prejeta v upravljanje.
2. člen
Podlaga za sestavitev premoženjske bilance je otvoritvena bilanca stanja iz prvega odstavka 14. člena navodila
za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu (Uradni list
RS, št.110/99). Pri sestavi premoženjske bilance upoštevajo zavezanci o izkazovanju posameznih podatkov v premoženjski bilanci tudi določbe te odredbe.
3. člen
Knjigovodska vrednost sredstev, ki jih je občina ali
država dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna
se v premoženjski bilanci občine oziroma države izkažejo
kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. Druga sredstva
posrednih uporabnikov proračuna se v premoženjski bilanci
občine oziroma države ne izkazujejo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vsa sredstva in obveznosti ožjih delov lokalne skupnosti ter javnih
skladov, ki so jih ustanovile občine ali država, izkazujejo na
ustreznih postavkah premoženjske bilance občine oziroma
države.
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE TER UPORABNIKOV
OBČINSKEGA PRORAČUNA
4. člen
Premoženjsko bilanco sestavijo proračun, neposredni
uporabniki občinskega proračuna, ožji deli lokalne skupnosti in javni skladi, ki jih je ustanovila občina.
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Posredni uporabniki občinskega proračuna, razen javnih skladov, ki jih je ustanovila občina, ne sestavljajo premoženjske bilance. Podatke o njihovem premoženju, ki se
vključujejo v premoženjsko bilanco občine v skladu z določbami 3. člena te odredbe, se ugotovi iz otvoritvene bilance
iz prvega odstavka 14. člena navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z
zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 110/99).
Obveznosti in terjatve med proračunom, neposrednimi
uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli lokalnih skupnosti ter javnimi skladi, ki jih je ustanovila občina, katerih
premoženje se vključuje v premoženjsko bilanco občine,
razen obveznosti in terjatev za sredstva dana oziroma prejeta v upravljanje, se medsebojno pobotajo tako, da zavezanec za sestavo premoženjske bilance v svoji premoženjski
bilanci za razliko med obveznostmi in terjatvami zmanjša ali
poveča splošni sklad oziroma obveznost za sredstva prejeta
v upravljanje. Medsebojno se pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki ter kratkoročne aktivne in pasivne časovne
razmejitve, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad
oziroma obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov
lokalnih skupnosti ter javnih skladov, ki jih je ustanovila
občina, v premoženjsko bilanco občine, se pobotajo obveznosti in terjatve iz naslova sredstev prejetih oziroma danih v
upravljanje, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad
proračuna občine.
V premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov lokalnih skupnosti ter javnih
skladov, ki jih je ustanovila občina, kot tudi v premoženjski
bilanci občine se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do
proračuna države, neposrednih uporabnikov državnega proračuana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
javnih skladov, ki jih je ustanovila država.
PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IN UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA
5. člen
Premoženjsko bilanco sestavijo proračun, neposredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije ter javni skladi, ki jih je ustanovila
država.
Posredni uporabniki državnega proračuna, razen javnih skladov, ki jih je ustanovila država, ne sestavljajo premoženjske bilance. Podatke o njihovem premoženju, ki se
vključujejo v premoženjsko bilanco države v skladu z določbami 3. člena te odredbe, se ugotovi iz otvoritvene bilance
iz prvega odstavka 14. člena navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z
zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 110/99).
Obveznosti in terjatve med proračunom, neposrednimi
uporabniki državnega proračuna, Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje ter javnimi skladi, ki jih je ustanovila država, katerih premoženje se vključuje v premoženjsko
bilanco države, razen obveznosti in terjatev za sredstva dana
oziroma prejeta v upravljanje, se medsebojno pobotajo tako, da zavezanec za sestavo premoženjske bilance v svoji
premoženjski bilanci za razliko med obveznostmi in terjatvami zmanjša ali poveča splošni sklad oziroma obveznost za
sredstva prejeta v upravljanje. Medsebojno se pobotajo tudi
neplačani odhodki in prihodki ter kratkoročne aktivne in
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pasivne časovne razmejitve, za razliko pa se zmanjša ali
poveča splošni sklad oziroma obveznost za sredstva prejeta
v upravljanje.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije ter javnih skladov, ki jih je
ustanovila država v premoženjsko bilanco države, se pobotajo obveznosti in terjatve iz naslova sredstev prejetih oziroma danih v upravljanje, za razliko pa se zmanjša ali poveča
splošni sklad proračuna države.
V premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter javnih skladov, ki jih je ustanovila država, kot tudi v
premoženjski bilanci države se ločeno izkažejo terjatve in
obveznosti do proračunov občin, neposrednih uporabnikov
občinskih proračunov, ožjih delov lokalnih skupnosti ter javnih skladov, ki so jih ustanovile občine.
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
IN OBČIN
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NAZIV UPORABNIKA: __________________________
Sedež uporabnika: _____________________________

PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE ALI OBČINE
na dan 31. 12. 1999
Zaporedna
številka

1

2

3

4

5
6

6. člen
Pred sestavitvijo konsolidirane premoženjske bilance
države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in
državo pobotajo, razlika pa se izkaže kot zmanjšanje oziroma povečanje splošnega sklada.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Podatki v premoženjski bilanci se vpisujejo v tisoč tolarjih. Zneski, ki se končajo s številko do 500 se zaokrožijo
navzdol, zneski, ki se končajo s številko 500 in več pa se
zaokrožijo navzgor.
8. člen
Rok za predlaganje premoženjskih bilanc je določen v
93. členu zakona o javnih financah.
9. člen
Do 31. marca 2000 pošljejo javna podjetja, ki jih je
ustanovila občina, podbilanco sredstev in obveznosti do
virov sredstev v upravljanju določeno v SRS 35.44. za finance pristojnemu organu občinske uprave, javna podjetja, ki
jih je ustanovila država pa Ministrstvu za finance.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za sestavo premoženjskih bilanc za leto 1999.

Št. 401-27/2000
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.

Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Opis postavke
premoženjske bilance

Znesek (v tisoč tolarjih)

Aktiva
Sedanja vrednost
neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
(2–3)
Nabavna vrednost
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
Popravki vrednosti
neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
Sedanja vrednost
nepremičnin
(5–6)
Nabavna vrednost
nepremičnin
Popravek vrednosti
nepremičnin
Sedanja vrednost
opreme in drugih
opredmetenih osnovnih
sredstev
(8–9)
Nabavna vrednost opreme
in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
Popravek vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Terjatve za sredstva,
dana v upravljanje
(11 + 12)
Terjatve za sredstva dana v
upravljanje uporabnikom
državnega proračuna
Terjatve za sredstva dana v
upravljanje uporabnikom
občinskega proračuna
Zaloge
dolgoročne kapitalske
naložbe
Dolgoročno dana posojila
in depoziti
Dolgoročne terjatve iz
poslovanja
Denarna sredstva
kratkoročne terjatve
Druge terjatve
Skupaj
(1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+
+17+18+19)
Pasiva
Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročno prejeta
posojila
Dolgoročne obveznosti
iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti
Druge obveznosti
Skupaj
(21+22+23+24+25+26)
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METODOLOGIJA ZA SESTAVO OBRAZCA
PREMOŽENJSKE BILANCE DRŽAVE ALI OBČIN
ZA LETO 1999
1. Vpiše se znesek sedanje vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev (2-3).
2. Vpiše se znesek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazuje na kontih skupine
00, v skladu z določbami 3. člena pravilnika o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik).
3. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazuje na kontih
skupine 01, v skladu z določbami 4. člena pravilnika.
4. Vpiše se znesek sedanje vrednosti nepremičnin (5–6).
5. Vpiše se znesek nabavne vrednosti nepremičnin,
ki se izkazuje na kontih skupine 02, v skladu z določbami
5. člena pravilnika.
6. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazuje na kontih skupine 03, v skladu z
določbami 6. člena pravilnika.
7. Vpiše se znesek sedanje vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev (8–9).
8. Vpiše se znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev , ki se izkazuje na
kontih skupine 04, v skladu z določbami 7. člena pravilnika.
9. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti opreme
in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazuje na
kontih skupine 05, v skladu z določbami 8. člena pravilnika.
10. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje (11+12).
11. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna, ki se izkazuje na kontih skupine 09, v skladu z določbami 12. člena pravilnika.
12. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna, ki se izkazuje na
kontih skupine 09, v skladu z določbami 12. člena pravilnika.
13. Vpiše se znesek vrednosti zalog, ki se izkazuje na
kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35 in 36, v skladu z
določbami 33. do 39. člena pravilnika.
14. Vpiše se znesek vrednosti dolgoročnih kapitalskih
naložb, ki se izkazuje na kontih skupine 06, v skladu z
določbami 9. člena pravilnika.
15. Vpiše se znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazuje na kontih skupine 07, v skladu z določbami 10. člena pravilnika, razen tistih, ki se nanašajo na
uporabnike enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4.
člena , oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe o sestavljanju premoženjskih bilanc države in občin za leto 1999
(v nadaljevanju: odredba).
16. Vpiše se znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se izkazuje na kontih skupine 08, v skladu z določbami 11. člena pravilnika, razen tistih, ki se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka
4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
17. Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki se izkazuje
na kontih skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in
14. člena pravilnika.
18. Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazuje na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami 15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika.
19. Vpiše se znesek terjatev, ki se izkazuje na kontih
skupin 07, 08 in 14, ki se ne nanašajo na uporabnike
enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
20. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
in 19.
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21. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazuje na kontih skupine 90, v skladu z določbami
59. člena pravilnika, povečan za zneske obveznosti do virov
sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 28 in 29, v skladu z
določbami 30. in 31. člena pravilnika, ter zmanjšan za zneske
vrednosti sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 18 in 19,
v skladu z določbami 21. in 22. člena pravilnika. Znesek se
tudi zmanjša oziroma poveča za razliko med zneskom terjatev
za sredstva dana v upravljanje, izkazanih v premoženjski bilanci proračuna, ter zneskom obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah uporabnikov
enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
22. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki
se izkazuje na kontih skupine 91, v skladu z določbami
60. člena pravilnika.
23. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki
se izkazuje na kontih skupine 96, v skladu z določbami
64. člena pravilnika, razen tistih, ki se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
24. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki
se izkazuje na kontih skupine 97, v skladu z določbami
65. člena pravilnika, razen tistih, ki se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
25. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazuje na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 in 26, v skladu
z določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika.
26. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki
se izkazuje na kontih skupin 24, 96 in 97, in se ne nanašajo
na uporabnike enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe.
27. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 21 do 26.
Pred sestavitvijo konsolidirane premoženjske bilance
države in občin, se terjatve, izkazane pod zaporedno številko 19 ter obveznosti, izkazane pod zaporedno številko 26,
medsebojno pobotajo.
Uporabniki enotnega kontnega načrta iz prvega odstavka 4. člena, oziroma prvega odstavka 5. člena odredbe, ki imajo sredstva v upravljanju, izkažejo v svoji premoženjski bilanci tudi obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki se izkazujejo na kontih skupine 98, v skladu z
določbami 66. člena pravilnika. Ta znesek, popravljen v
skladu z določbami odredbe, izkazujejo za zaporedno številko 26 obrazca.

754.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 174,58 SIT.
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2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 5/00).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 15. februarja 2000.

Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

755.

Odredba o določitvi in uporabi klicnih znakov v
okviru 3. svetovnega prvenstva radioamaterjev
WRTC – 2000

Na podlagi 13. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97
in 60/99) in 11. člena uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98) izdaja minister
za promet in zveze

ODREDBO
o določitvi in uporabi klicnih znakov v okviru
3. svetovnega prvenstva radioamaterjev
WRTC – 2000
1. člen
Na podlagi te odredbe se izjemoma in začasno za
potrebe organizacije 3. svetovnega prvenstva radioamaterjev WRTC – 2000 v Sloveniji določijo klicni znaki iz zaporedja znakov od S5A do S5Z in od S500A do S500Z, s
katerimi se lahko identificirajo oddaje amaterskih radijskih
postaj, ki sodelujejo na tem tekmovanju v času od 15. do
16. julija 2000.
2. člen
Organizator 3. svetovnega prvenstva radioamaterjev
WRTC – 2000 dodeli posameznim udeležencem tega tekmovanja ustrezne klicne znake iz zaporedja, določenega v
prejšnjem členu.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA: 1999-2411-0152
Št. 26033-22/99
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

Uradni list Republike Slovenije

756.

Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem
prometu

Na podlagi 192. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
1. člen
Določbe tega pravilnika urejajo motorna in priklopna
vozila ter nekatere elemente njihovih naprav in opreme.
Varnostni pasovi in nasloni za glavo
2. člen
(1) Vsa motorna vozila kategorije M1* (vozila za prevoz
oseb, ki lahko prevažajo poleg voznika največ 8 potnikov) in
N1 (lahka tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne
presega 3.500 kg) morajo biti opremljena z varnostnimi
pasovi na vseh sedežih v vozilu. Varnostni pasovi na vseh
bočnih sedežih (ki se nahajajo ob eni ali drugi bočni steni
vozila) morajo biti tritočkovni, sredinski sedeži pa so lahko
opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi.
(2) Vozila kategorij M2 in M3 (avtobusi), razen tistih, ki
so prirejena za prevoz tudi stoječih potnikov, ter vozila kategorij N2 in N3 (tovorna vozila) morajo imeti na vseh sedežih,
pred katerimi ni drugega sedeža oziroma predpisane varnostne pregrade, vgrajene najmanj dvotočkovne varnostne
pasove.
(3) Bivalna vozila morajo imeti vozniški in sovozniški
sedež opremljen s tritočkovnim varnostnim pasom, ostale
sedeže za potnike pa najmanj z dvotočkovnim varnostnim
pasom.
3. člen
Motorna vozila kategorije M1 in N1 ter bivalna vozila
morajo imeti na vseh sedežih, ki so opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, naslone za glavo.
Pnevmatike za motorna in priklopna vozila
4. člen
(1) Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti
in hitrostni kategoriji ustrezati pnevmatikam, ki so v izjavi o
ustreznosti vozila vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike«
ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni odobritvi vozila.
(2) Na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno
3.500 kg in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti,
poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, vse pnevmatike
enake velikosti (če izdelovalec vozila ni predvidel različnih
pnevmatik na različnih oseh), vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste
nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).
(3) Na vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg
in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg zahtev
v prvem odstavku tega člena, pnevmatike na isti osi enake
vrste, zgradbe, velikosti, nosilnosti in hitrostne kategorije.
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k
odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(1) Izjema k določilom prvega odstavka 4. člena so
pnevmatike na rezervnem kolesu, na katerem je dovoljeno
uporabljati pnevmatike, s katerimi so originalno opremljena rezervna kolesa. Pri tem mora voznik upoštevati največjo dovoljeno hitrost uporabljane pnevmatike, njihova uporaba pa omejena le na čas do zamenjave poškodovane
pnevmatike.
(2) Rezervno kolo lahko nadomesti ustrezna naprava ali
pripomoček, ki ga je predvidel izdelovalec vozila in z njim
opremil novo vozilo (prva oprema).
6. člen
(1) Globina kanalov v dezenu (merjena v glavnih kanalih) mora biti po obsegu in širini na pnevmatikah vozil kategorij M1 in N1 ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 mm,
na motornih kolesih najmanj 1 mm in na drugih vozilih najmanj 2 mm.
(2) Določilo prvega odstavka tega člena ne velja za
vozila muzejske vrednosti, ki so bila originalno opremljena s
pnevmatikami, katerih globina kanalov v dezenu je bila pri
novih pnevmatikah manjša od 1,6 mm oziroma 1 mm, če se
taka vozila ne uporabljajo na javnih cestah. Ne glede na to
določilo pa se taka vozila lahko uporabljajo na rallyjih veteranov ali podobnih prireditvah. Ravno tako določilo prvega
odstavka tega člena ne velja za traktorje in motokultivatorje
ter njihove priklopnike.
(3) Kanali v dezenu se lahko poglabljajo le pri pnevmatikah, ki so za to predvidene in imajo na boku oznako »REGROOVABLE« ali temu ustrezno oznako njihovega proizvajalca.
(4) Pnevmatike za vozila kategorij M1 in N1 ter motorna
kolesa (kategorija L) se ne smejo narezovati.
(5) Narezane pnevmatike se ne smejo uporabljati na
prednjih oseh motornih vozil, na vozilih, ki prevažajo nevarno blago, pa se ne smejo uporabljati v nobenem primeru.
7. člen
(1) Obnovljene pnevmatike se smejo uporabljati na
vozilih, če imajo oznake za mero, nosilnost in hitrostno
kategorijo ter nedvoumne oznake, da je pnevmatika obnovljena, kdo jo je obnovil in identifikacijsko številko pnevmatike.
(2) Obnovljene pnevmatike se ne smejo uporabljati na
motornih kolesih in prednjih oseh avtobusov.
Zimska oprema
8. člen
(1) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3.500 kg, in njihovih
priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v
primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
(2) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v
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primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
(3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 4 mm.
(4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na
boku proizvajalčevo oznako »M+S«.
(5) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka
tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v
priobalnem področju Republike Slovenije, tudi poletne pnevmatike z globino kanalov dezena najmanj 2 mm. Priobalno
področje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z
Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje
ceste (ki so vključene v to področje):
– G1-7 mejni prehod Krvavi potok – Kozina;
– G 1-10 Kozina – Kastelec in
– R3-623 Kastelec – Podgorje – meja z Republiko
Hrvaško.
9. člen
(1) Z zimsko opremo morajo biti vozila opremljena pozimi in v zimskih razmerah. Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alinei prvega in drugega odstavka ter šestega
odstavka 8. člena, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke.
(2) Določila prvega odstavka tega člena ne veljajo za
lahke priklopnike brez zavor, razen v zimskih razmerah ter za
traktorje in motokultivatorje ter njihove priklopnike.
(3) V skladu s tem pravilnikom v Republiki Sloveniji v
cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z
žeblji.
Tahografi
10. člen
(1) Vsa dvosledna motorna vozila v cestnem prometu
morajo biti opremljena z nadzorno napravo za kontrolo dela
voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf).
(2) Določilo prvega odstavka tega člena se ne uporablja za:
1. motorna vozila, katerih največja dovoljena masa
ne presega 3.500 kg;
2. vozila za prevoz oseb, ki zaradi načina izvedbe in
opreme poleg voznika ne morejo prevažati več kot 8 potnikov;
3. vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni
večja od 30 km/h;
4. vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne zaščite;
5. vozila, ki so konstruirana za vzdrževanje kanalizacije, zaščito pred poplavami, vzdrževanje naprav za oskrbo z
vodo, elektriko ali plinom, vzdrževanje avtocest, zbiranje in
odvoz odpadkov, vzdrževanje poštnih, telegrafskih in telefonskih naprav, reportažna vozila RTV ter za vozila za odkrivanje radijskih in televizijskih oddajnikov in sprejemnikov, in
ki se uporabljajo izključno v ta namen;
6. vozila reševalnih služb;
7. vozila, ki so konstruirana za uporabo v zdravstvene namene in se izključno tako tudi uporabljajo;
8. vozila, ki prevažajo cirkuško in zabaviščno opremo;
9. posebna vozila za pomoč in odpravo okvar na
vozilih na cesti;
10. preskusna vozila pri preskušanju na cesti zaradi
razvoja vozil, popravila ali vzdrževanja vozil ter nova oziroma
predelana vozila, ki še niso registrirana;
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11. vozila, ki se uporabljajo izključno za zbiranje
mleka in za vračanje zbiralnih posod ter za prevoz mlečnih
izdelkov, namenjenih prehrani živali;
12. vozila za prevoz čebel na pašo.

(4) Določbe drugega odstavka 11. člena se uporabljajo za nove lahke priklopnike od 1. maja 2000 dalje, lahki
priklopniki, ki so bili v uporabi pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa morajo biti opremljeni z varnostno vezjo najpozneje
do 31. decembra 2002.

Varnostna vez priklopnih vozil

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

11. člen
(1) Vsa priklopna vozila, ki so opremljena z zavornim
sistemom, morajo biti opremljena tudi z napravo, ki ob pretrganju zveze med vlečnim in priklopnim vozilom zavre priklopno vozilo.
(2) Vsi lahki priklopniki kategorije O1 (do skupne mase
750 kg) brez zavore morajo imeti na vlečni glavi pritrjeno
varnostno vez (žična vrv ali veriga), ki se pri priklopniku,
spetem z vlečnim vozilom, natakne preko vlečne kljuke vlečnega vozila. Ta varnostna vez ob pretrganju zveze med vlečnim in priklopnim vozilom prepreči dotik vlečnega dela priklopnika s tlemi in omogoči vodenje priklopnika.

Št. 009-8/99-05/01
Ljubljana, dne 29. novembra 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Soglašam!
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

Zatemnjevanje stekel in svetlobnih naprav na vozilu
12. člen
(1) Vetrobransko steklo in prednja bočna stekla (pri
vozniku in sovozniku) ne smejo biti zatemnjena bolj, kot to
določajo homologacijski predpisi. Izjema je le ozek pas na
zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti
pred soncem.
(2) Druga stekla na vozilu so lahko zatemnjena do te
mere, da prepuščajo še najmanj 30 % svetlobe.
(3) Predpisanih svetlobnih naprav na vozilu ni dovoljeno zaslanjati, jim zmanjševati svetilnosti ali jim spreminjati
barve oddane svetlobe.
Zvočni znak pri vzvratni vožnji
13. člen
(1) Naprava za oddajanje zvočnega znaka se mora
vključiti z vklopom vzvratne prestave v menjalniku.
(2) Naprava mora oddajati prekinjajoč zvočni znak z
jakostjo od 45 do 55 dB/A in s frekvenco 1 do 2 Hz s tem,
da zvočni znak traja 1/3 do 1/2 intervala.

757.

Pravilnik o spremembi pravilnika o meroslovnih
zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela
voznika in gibanja vozila v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o meroslovnih zahtevah
za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika
in gibanja vozila v cestnem prometu
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 61/98) se črta 2. člen.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prehodne in končne določbe
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati
naslednja določila pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in
osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86,
22/90 in 50/90) osmi odstavek 19. člena, točki 2.d in 5.e
49. člena, 61., 64., 65. in 94. člen.
15. člen
(1) Določbe 2. in 3. člena se uporabljajo le za vozila,
prvič registrirana po 1. maju 2000.
(2) Določbe 4. in 8. člena se začnejo uporabljati 1.
maja 2000.
(3) Določbe 10. člena se za vozila, katerih največja
dovoljena masa ne presega 5.000 kg, uporabljajo le za tista
vozila, ki bodo v Republiki Sloveniji prvič registrirana po
uveljavitvi tega pravilnika.

Št. 009 – 10/98
Ljubljana, dne 2. decembra 1999.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

758.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o notranjem poslovanju organov za
postopek o prekrških

Na podlagi drugega odstavka 288. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
73/97 – odločba US, 87/97 in 73/98) izdaja minister za
pravosodje

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o notranjem poslovanju organov za postopek
o prekrških
1. člen
V pravilniku o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/86 in 16/88 ter
Uradni list RS, št. 48/90 in 35/90) se drugi odstavek
87. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Praviloma se zadeve obravnavajo po vrstnem redu
pripada na organ.
Prednostno se po naslednjem vrstnem redu obravnavajo:
– zadeve, ki so z zakonom določene kot nujne;
– zadeve, ki so z zakonom določene kot prednostne;
– zadeve, ki so s tem pravilnikom določene kot prednostne;
– zadeve, ki so v postopku pred organi za prekrške, in
so s sklepom Sveta sodnikov za prekrške določene kot
prednostne.”
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“v posebnih oddelkih trgovin z mešanim blagom, ki
morajo biti fizično ločeni od ostalega blaga, biti morajo varno naložene ter zaščitene tako, da ni mogoč dostop otrokom.” nadomesti z besedilom:
“v trgovinah z mešanim blagom, pri čemer morajo biti
kemikalije ločene od ostalega blaga tako, da ni mogoč
njihov vpliv na ostalo blago.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-20/99–1
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

2. člen
109.a člen se spremeni tako, da se glasi:

760.
“109.a člen
Po tem pravilniku se prednostno obravnavajo vsi prekrški s področja inšpekcijskega nadzora in prekrški s področja varnosti cestnega prometa, pri katerih sta kot stranska kazen predpisani prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali kazenske točke v cestnem prometu, tem pa kot
prednostni sledijo tisti prekrški s področja varnosti cestnega
prometa, kjer je s predlogom predlagan varstveni ukrep
začasnega odvzema motornega vozila v cestnem prometu in
kolesa s pomožnim motorjem.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-2011-0002
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

759.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o posebnih pogojih za promet z
nevarnimi kemikalijami

Na podlagi osmega odstavka 45. člena in prvega odstavka 47. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št.
36/99) izdaja minister za zdravstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o posebnih pogojih za promet z nevarnimi
kemikalijami
1. člen
V pravilniku o posebnih pogojih za promet z nevarnimi
kemikalijami (Uradni list RS, št. 73/99) se v 6. členu besedilo:

Navodilo o pogojih ter načinu likvidnostnega
zadolževanja Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter javnih skladov in
agencij, katerih ustanovitelj je država, iz
sredstev državnega proračuna

Na podlagi 68. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 19. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št.
9/00), izdaja minister za finance

NAVODILO
o pogojih ter načinu likvidnostnega zadolževanja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ter javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj
je država, iz sredstev državnega proračuna
I. UVODNE DOLOČBE
1
To navodilo določa pogoje in pravila, na podlagi katerih
se lahko Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je država (v nadaljevanju: posredni
proračunski uporabniki) likvidnostno zadolžujejo iz sredstev
državnega proračuna.
2
Posredni proračunski uporabniki, na katera se nanašajo ta navodila, so:
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2. ostali skladi socialnega zavarovanja iz točke 4.1
seznama neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov
(Uradni list RS, št. 13/00), (v nadaljevanju: seznam),
3. javni skladi iz točke 5.1 seznama in
4. agencije iz točk 3.1 do 3.13 seznama.
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II. POGOJI ZA LIKVIDNOSTNO ZADOLŽITEV POSREDNIH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV IZ SREDSTEV
DRŽAVNEGA PRORAČUNA
3
Posredni proračunski uporabniki se lahko likvidnostno
zadolžijo iz naslova prostih denarnih sredstev na računih
proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov le, če v
času likvidnostne zadolžitve, razen naložb v državne vrednostne papirje, nimajo drugih naložb prostih denarnih sredstev in pod pogoji, da lahko zadolžitev ustrezno zavarujejo.
Zavarovanje likvidnostne zadolžitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se do vključitve v sistem enotnega zakladniškega računa uredi s posebno pogodbo.
Zavarovanje likvidnostne zadolžitve posrednih proračunskih uporabnikov iz druge, tretje in četrte alinee 2. točke
tega navodila predstavljajo le vrednostni papirji Republike
Slovenije, katerih število dni do dospelosti ni manjše od
ročnosti likvidnostne zadolžitve.
4
Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko likvidnostno
zadolžita iz naslova prostih denarnih sredstev na računih
proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov z najemom
likvidnostnega posojila in v skladu z zavarovanjem iz drugega odstavka 3. točke tega navodila.
Posredni proračunski uporabniki iz druge, tretje in
četrte alinee 2. točke tega navodila se lahko likvidnostno
zadolžijo iz naslova prostih denarnih sredstev na računih
proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov:
– z najemom likvidnostnega posojila, ki ga zavarujejo z
zastavo državnih vrednostnih papirjev višini najmanj
1,5-kratnika najetega likvidnostnega posojila (način zastave
določi minister za finance, s posebnim sklepom) ali
– z začasno prodajo državnih vrednostnih papirjev
Republiki Sloveniji (podrobnejša navodila o načinu začasne prodaje določi minister za finance, s posebnim sklepom).
5
Za posredne proračunske uporabnike iz druge, tretje
in četrte alinee 2. točke tega navodila, znaša najmanjši
znesek likvidnostne zadolžitve 50 milijonov SIT.
III. NAČIN LIKVIDNOSTNEGA ZADOLŽEVANJA
POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
IZ SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA
6
Posredni proračunski uporabnik posreduje predlog za
likvidnostno zadolžitev Ministrstvu za finance, praviloma najmanj 5 delovnih dni vnaprej na posebnem obrazcu.
Poleg obrazca mora posredni proračunski uporabnik,
ki povprašuje po likvidnostni zadolžitvi, zakladnici poslati
tudi pregled stanja svojih denarnih sredstev.
Ministrstvo za finance na istem obrazcu naslednji delovni dan odobri ali pa zavrne prošnjo po likvidnostni zadolžitvi.
Posredni proračunski uporabnik mora na dan prejema
odobritve na istem obrazcu potrditi ali se strinja s predlaganimi pogoji zadolžitve.
V primeru najema likvidnostnega posojila z zavarovanjem, mora posredni proračunski uporabnik pred črpanjem
sredstev predložiti Ministrstvu za finance ustrezno potrdilo o
zastavljenih vrednostnih papirjih.
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7
Način določanja cene likvidnostnega zadolževanja, ki
se nanaša na to navodilo, določi minister za finance, s
sklepom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8
Vsa obvestila se pošiljajo praviloma preko telefaksa in
elektronske pošte.
9
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-48/2000
Ljubljana, dne 21. februarja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
761.

Odločba o ugotovitvi, da odlok o ureditvenem
načrtu dela pretežno skladiščnotransportne
cone ob Toledovi ulici v Rušah ni v neskladju z
ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marije Umek ter Karla Lorenčiča in drugih iz Ruš, na seji dne 3. februarja 2000

o d l o č i l o:
Odlok o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščnotransportne cone ob Toledovi ulici v Rušah (Medobčinski
uradni vestnik, št. 24/97) ni v neskladju z ustavo in zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki navajajo, da je odlok o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščno-transportne cone ob Toledovi
ulici v Rušah (v nadaljevanju: odlok o ureditvenem načrtu) v
nasprotju z več določbami zakona 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 22/97 – v nadaljevanju: ZUN) ter s 33. členom ustave.
2. Odlok o ureditvenem načrtu naj bi predvideval gradnjo industrijskega objekta za proizvodnjo stiropora na območju, ki je v vseh občinskih planskih aktih opredeljeno kot
skladiščno-transportno območje in se nahaja neposredno
ob stanovanjskem območju. Iz karte št. 1 – zasnova namenske rabe površin dolgoročnega plana Občine Ruše – naj bi
bilo razvidno, da skladiščno-transportna cona nikoli ni bila
namenjena za gradnjo industrijskih proizvodnih objektov oziroma objektov proizvodne obrti. Iz navedenih razlogov naj bi
bil izpodbijani predpis v nasprotju z vsemi planskimi akti
Občine Ruše. Pobudniki nadalje navajajo, da je odlok o
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ureditvenem načrtu v nasprotju z določbami 36., 37. in
38. člena ZUN, ker najboljša rešitev ni bila izbrana na javnem natečaju na podlagi več pridobljenih predlogov. Tudi
določbe 23., 40. in 42. člena ZUN naj bi ne bile upoštevane. Po navedbah pobudnikov investitor že opravlja dejavnost izdelave stiropora v manjšem obsegu v objektu, zgrajenem brez dovoljenj. Soglasja o emisiji škodljivih plinov, emisiji hrupa in o povečanem prometu, ki so bila dana v postopku sprejemanja izpodbijanega odloka o ureditvenem načrtu,
se tako nanašajo na obstoječe in zaradi proizvodnje že
poslabšano stanje. Pobudniki navajajo tudi, da je v zapisniku
z javne obravnave osnutka odloka o ureditvenem načrtu
izpadlo več njihovih tehtnih pripomb. Na podlagi tega zapisnika naj bi Krajevna skupnost Ruše izdala soglasje k osnutku odloka o ureditvenem načrtu. Pri Krajevni skupnosti Ruše
so krajani zato ugovarjali. Posredovanje pomanjkljivega zapisnika občinskim svetnikom je po mnenju pobudnikov povzročilo, da so ti sprejeli izpodbijani odlok o ureditvenem
načrtu. Po mnenju prve pobudnice je izpodbijani odlok o
ureditvenem načrtu v nasprotju z določbo 33. člena ustave,
ki jamči zasebno lastnino. Tovarniška hala, ki je predvidena
z odlokom o ureditevenem načrtu, naj bi povzročila povečanje hrupa, prometa in onesnaženosti ozračja in okolice. Ker
pobudnica stanuje v neposredni bližini predvidenega posega v prostor, naj bi bilo s tem poseženo v njeno bivalno
okolje in zato v njeno zasebno lastnino.
3. Občina Ruše v odgovoru navaja, da je območje ob
Toledovi ulici v Rušah v planskih aktih razvrščeno v ureditveno območje naselja Ruše. Kot sestavni del dolgoročnega plana je bila po njenih navedbah sprejeta urbanistična
zasnova za naselje Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št.
14/88 – v nadaljevanju: urbanistična zasnova). Po urbanistični zasnovi je območje namenjeno pretežno skladiščnotransportni dejavnosti in nanjo vezanim dejavnostim. Gre
za območje železniške postaje, na katerem se naklada,
razklada in skladišči blago, dopustne pa so tudi gospodarske dejavnosti, ki območju ne spreminjajo pretežnega značaja. Iz grafičnega dela urbanistične zasnove Ruše izhaja,
da je za območje treba izdelati ureditveni načrt. Na tem
območju naj bi si dva investitorja prizadevala zgraditi skladiščno-proizvodni objekt in upravno zgradbo. Ker prostorski ureditveni pogoji niso prostorski izvedbeni akti, s katerimi je mogoče urejati posege v prostor na tem območju, je
ustavno sodišče z odločbo št. U-I-104/96 z dne 24. 10.
1996 (Uradni list RS, št. 64/96 in OdlUS V, 137) že
razveljavilo sedmo alineo prvega odstavka 10. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je urejal novogradnjo istega objekta. Investitorja sta po navedbah občine
zato po predhodnem zbiranju ponudb naročila in plačala
izdelavo ureditvenega načrta. Izvajalec naj bi bil izbran kot
cenovno najugodnejši ponudnik izmed treh ponudnikov.
Postopek priprave in sprejema odloka o ureditvenem načrtu naj bi potekal v skladu z zakonom o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju:
ZUreP), ZUN in občinskimi planskimi akti. Občina je predložila tudi obsežno listinsko dokumentacijo o sprejemu
programa priprave ureditvenega načrta, o javni razgrnitvi
osnutka ureditvenega načrta in o njegovi javni obravnavi, o
pripombah krajanov in o oblikovanju stališča do pripomb
krajanov ter o obveščanju krajanov o stališčih občine.
B)
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-227/97 z dne
4. 12. 1997 (Uradni list RS, št. 82/97) sprejelo pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka
o ureditvenem načrtu in z istim sklepom do dokončne odločitve zadržalo njegovo izvrševanje.
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5. Glede novogradnje na Toledovi ulici v Rušah je
ustavno sodišče v odločbi št. U-I-104/96 ugotovilo, da prostorski ureditveni pogoji za to ureditveno območje in za
tovrstni poseg niso ustrezen prostorski izvedbeni akt.
6. Po odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/94 – v nadaljevanju:
planski akti) sodi območje, ki ga ureja odlok o ureditvenem
načrtu v ureditveno območje naselja Ruše. Za ureditveno
območje Ruše so merila, načela in pogoji za urejanje posameznih območij določeni v urbanistični zasnovi, za katero
planski akti Občine Ruše določajo, da je njihov sestavni del.
Iz nje izhaja podrobnejši prikaz načina urejanja ureditvenega
območja Ruše. Merila, načela in pogoji za urejanje posameznih območij pa bodo po planskih aktih natančneje določeni v posameznih prostorskih izvedbenih aktih.
7. Urbanističa zasnova obsega več tematskih kartografskih prilog. Na karti, ki ureja zasnovo namenske rabe
površin, je kot obstoječe stanje na območju, ki ga ureja
izpodbijani odlok o ureditvenem načrtu, določeno, da sodi v
skladiščno-transportno območje. Glede predvidene namenske rabe površin to območje ni posebej urejeno. Iz karte, ki
ureja stavbna zemljišča in druga območja kompleksne gradnje, je razvidno, da je območje opredeljeno kot območje
proizvodnih dejavnosti. Na karti, ki določa usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbenimi akti, je območje
opredeljeno kot pretežno skladiščno-transportno območje,
za katerega je treba izdelati ureditveni načrt. Iz planskih
aktov izhaja, da je območje, ki ga ureja odlok o ureditvenem
načrtu, pretežno skladiščno transportno območje. Na njem
je predvidena tudi proizvodna dejavnost.
8. Očitek pobudnikov, da je v planskih aktih občine
območje določeno kot izključno skladiščno transportno, zato ni utemeljen. V planskih aktih Občine Ruše je na območju
predvidena tudi proizvodna dejavnost v obsegu, ki območju
ne spreminja pretežnega značaja skladiščno transportnega
območja. Odlok o ureditvenem načrtu iz teh razlogov ni v
nasprotju s planskimi akti Občine Ruše.
9. Pobudniki nadalje navajajo, da najboljša strokovna
rešitev ni bila izbrana na javnem natečaju na podlagi več
pridobljenih predlogov. Zato naj bi bil odlok o ureditvenem
načrtu v nasprotju z določbami 36., 37. in 38. člena ZUN.
10. Način pridobitve strokovnih rešitev ureja 36. člen
ZUN. S programom priprave prostorskih izvedbenih aktov
se določi način pridobitve strokovnih rešitev za prostorske
izvedbene načrte. Za zazidalne oziroma ureditvene načrte
se pripravijo praviloma variantne strokovne rešitve. Te rešitve se za območja z vsebinsko in oblikovno zahtevnejšimi
posegi oziroma prostorskimi ureditvami pridobijo z javnim
natečajem, ki ga razpiše pristojni organ občine. Ta imenuje
tudi strokovno telo za oceno pridobljene rešitve. Z natečajem pridobljene rešitve se skupaj s strokovnim mnenjem
javno razgrnejo najmanj za 14 dni. O izbiri rešitve, ki je
podlaga za pripravo prostorskega izvedbenega načrta, odloči pristojni organ občine. Na podlagi ZUN je izdano navodilo
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85 – v nadaljevanju:
navodilo), ki v 9. členu določa, da se strokovne rešitve za
realizacijo odločitev v planskih aktih za ureditvene oziroma
zazidalne načrte pripravijo variantno, razen če je zaradi naravnih in drugih omejitev, tehnoloških zahtev in omejitev ter
pogojev organov, organizacij oziroma skupnosti, ki dajejo
soglasja k osnutkom teh načrtov, na obravnavanem območju možna le ena rešitev. Za območja z vsebinsko in oblikovno zahtevnejšimi posegi oziroma prostorskimi ureditvami se
variantne rešitve pridobijo z javnim natečajem, ki ga razpiše
pristojni organ občine.
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11. Zakon ureja pridobitev strokovnih rešitev za pripravo ureditvenega načrta v eni ali v več variantah. Nadalje
zakon predvideva način pridobitve strokovnih rešitev. Kot
način pridobitve rešitev je predpisan javni natečaj za rešitve
na območju z vsebinsko in oblikovno zahtevnejšimi posegi
oziroma prostorskimi ureditvami. V primeru, ko morajo biti
rešitve pripravljene variantno, vendar brez natečaja, se lahko naloga poveri eni strokovni organizaciji, ki pa mora vsako
od variant strokovno ovrednotiti. Ko so strokovne rešitve
pridobljene na javnem natečaju, jih strokovno oceni strokovno telo in se javno razgrnejo. O izbiri rešitve, ki je podlaga za
pripravo prostorskega izvedbenega načrta, odloči pristojni
organ občine.
12. Občina Ruše je v programu priprave določila izdelovalca ureditvenega načrta, ki je bil izbran kot cenovno
najugodnejši ponudnik in ki naj strokovno rešitev predvidi v
eni varianti. Ustavno sodišče ne more presojati ali je zaradi
naravnih in drugih omejitev, tehnoloških zahtev ter pogojev
organov, organizacij oziroma skupnosti, ki dajejo soglasja k
osnutkom teh načrtov, možna le ena rešitev glede predvidenih prostorskih ureditev na obravnavanem območju, ker gre
za urbanistično in ne pravno presojo. Iz enakih razlogov tudi
ne more presojati ali je rešitev vsebinsko in oblikovno takšen
poseg, za katerega je predpisan javni natečaj.
13. Iz navedenih razlogov ustavno sodišče ocenjuje,
da odlok o ureditvenem načrtu ni v neskladju s 36. členom
ZUN, ker je Občina Ruše v programu priprave določila način
pridobitve strokovnih rešitev za izpodbijani predpis.
14. Pobudniki očitajo, da je iz zapisnika z javne obravnave osnutka odloka o ureditvenem načrtu izpadlo več njihovih tehtnih pripomb. Na podlagi pomanjkljivega zapisnika
naj bi Krajevna skupnost Ruše dala soglasje k osnutku odloka o ureditvenem načrtu. Občinski svetniki naj bi na podlagi
pomanjkljivega zapisnika glasovali za sprejem odloka o ureditvenem načrtu.
15. Določbe 37., 38. in 39. člena ZUN urejajo postopek javne razgrnitve in javno obravnavo osnutka ureditvenega načrta. Po preteku javne razgrnitve občinski svet obravnava pripombe in predloge ter zavzame do njih stališče. Na
podlagi teh stališč se osnutek prostorskega izvedbenega
akta dopolni, pridobijo se soglasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravijo druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjeni osnutek se pošlje v sprejem
občinskemu svetu.
16. Iz dopisa, ki so ga pobudniki naslovili na Krajevno
skupnost Ruše dne 12. 7. 1997, izhaja, da naj bi bile
posamezne izjave v zapisniku z javne obravnave izpuščene.
Tudi če bi bil zapisnik z javne obravnave pomanjkljiv, ustavno sodišče ocenjuje, da ne gre za pomanjkljivosti takšne
narave, da bi vplivale na celovitost pripomb in predlogov, do
katerih je potrebno oblikovati posebno stališče v skladu z
39. členom ZUN. Občinski svet občine Ruše je obravnaval
vse pripombe in predloge z javne obravnave in do njih oblikoval stališča. Občinskemu svetu pa na seji ni bil posredovan zapisnik z javne obravnave, kot zmotno menijo pobudniki. Strokovne službe občinske uprave so pripravile za sejo
občinskega sveta gradivo. Z vpogledom v gradivo, pa se je
ustavno sodišče prepričalo, da so v njem vsebinsko zajete
vse pripombe in vsi predlogi ter da so do njih oblikovana
stališča. Gradivo je podpisal župan in ga posredoval v sprejem občinskemu svetu.
17. Obveznost pridobiti soglasje krajevne skupnosti
tudi ne izhaja iz določb ZUN, temveč je predvidena v programu priprave ureditvenega načrta. Krajevna skupnost je k
osnutku odloka o ureditvenem načrtu dala soglasje.
18. Iz navedenih razlogov ustavno sodišče ugotavlja,
da je občinski svet obravnaval vse pripombe in predloge z
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javne obravnave in do njih zavzel stališče, zato odlok o
ureditvenem načrtu ni v neskladju z 39. členom ZUN.
19. Pobudniki navajajo tudi kršitve določb 23., 40. in
42. člena ZUN. Pri tem pojasnjujejo, da so pri pripravi
odloka o ureditvenem načrtu izhajali iz obstoječega poslabšanega stanja v okolju, zaradi obstoječe proizvodnje v manjšem obsegu, ki se opravlja brez dovoljenja.
20. Določba 40. člena ZUN se nanaša na prostorske
ureditvene pogoje, zato odlok o ureditvenem načrtu z njo ne
more biti v neskladju.
21. Določba 42. člena se nanaša na javnost prostorskih izvedbenih aktov, pobudniki pa v zvezi z javnostjo odloka o ureditvenem načrtu ne navajajo kršitev.
22. Prvi odstavek 23. člena ZUN ureja strokovne podlage, ki so potrebne pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov. Prostorski izvedbeni akti se pripravljajo na podlagi podatkov o naravnih lastnostih prostora in o obstoječi in predvideni rabi prostora ter ob upoštevanju strokovnih podlag, ki
so bile pripravljene za dolgoročni in srednjeročni plan, ter
posebnih strokovnih podlag, ki so določene v programu
priprave prostorskih izvedbenih aktov.
23. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-130/96 z
dne 23. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 83/99) sprejelo stališče, da je treba pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov, ki
načrtujejo posege v prostor, posebno pozornost posvetiti
vplivom, ki jih bodo predvidene dejavnosti imele na sosednja območja in okolje.
24. V planskih aktih so v poglavju 3.7 pod naslovom
“Sanacija naravnih virov” predvideni cilji in splošni ukrepi za
varstvo zraka, vode, ravnanje z odpadki, omejevanje hrupnosti in onesnaženosti tal. Pod poglavjem 4.3 z naslovom
“Program dodatnih raziskav, analiz in študij” je predvidena
izdelava posameznih raziskav in analiz, med njimi tudi izdelava posebnih strokovnih podlag in novelacija urbanističnih
zasnov za Ruše. Do priprave in sprejema izpodbijanega
odloka o urbanističnem načrtu urbanistične zasnove niso
bile novelirane.
25. Ker vprašanja vplivov predvidenega posega na okolje oziroma medsebojnih vplivov predvidenih dejavnosti z
obstoječimi niso bile prikazane v planskih aktih, je bila potrebna izdelava posebnih strokovnih podlag za pripravo odloka o ureditvenem načrtu. Posebne strokovne podlage za
prostorski izvedbeni akt se pripravijo takrat, kadar strokovne
podlage za dolgoročni in srednjeročni družbeni plan niso
dovolj podrobne in je treba glede na konkretne zahteve in
pogoje, ki jih bo obravnaval prostorski izvedbeni akt, te
podlage poglobiti oziroma dopolniti ali pripraviti posebej.
Odločitev o tem se sprejme v okviru programa priprave
prostorskega izvedbenega akta (35. člen ZUN).
26. V programu priprave je predvideno, da se uporabijo že izdelane strokovne podlage in lokacijska dokumentacija, ki je bila pripravljena za odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselje Ruše. Izdelovalec odloka o urbanističnem načrtu naj bi posebej izdelal geodetski posnetek območja in potrebne strokovne podlage, projekt objektov in
presojo vplivov na okolje pa naj bi zagotovi investitor. Na
osnovi vseh navedenih dokumentov pa se pripravi osnutek
odloka o ureditvenem načrtu.
27. Po drugem odstavku 23. člena ZUN se s posebnimi strokovnimi podlagami podrobneje razčlenijo naravne lastnosti in ustvarjene razmere na območju, za katero se pripravlja prostorski izvedbeni akt, ugotovijo vplivi predvidenih
prostorskih ureditev na okolje ter možnosti za realizacijo
odločitev, sprejetih v srednjeročnih planih. Natančnejša vsebina posebnih strokovnih podlag izhaja iz določb navodila.
28. Pri pripravi ureditvenega načrta so bile upoštevane
naslednje posebne strokovne podlage o vplivih predvidene
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prostorske ureditve na okolje: strokovna ocena obremenitve
okolja s hrupom zaradi predvidene proizvodne hale za izdelavo stiropora, presoja vplivov na okolje pri proizvodnji ekspandiranega polistirena, dopolnitev presoje vplivov na okolje pri proizvodnji ekspandiranega polistirena in strokovne
podlage za lokacijsko dokumentacijo, pripravljeno na podlagi odloka o ureditvenih pogojih, ki je predvideval izgradnjo
istega objekta, skupaj s presojo vplivov.
29. V skladu z drugim odstavkom 23. člena ZUN so bile
pri pripravi posebnih strokovnih podlag o vplivih na okolje
upoštevane naravne lastnosti in ustvarjene razmere na območju. Prikazan je bil vpliv predvidene dejavnosti na okolje in
upoštevani so bili predpisani pogoji in omejitve. Na podlagi
navedenega so bile določene omejitve glede razvojnih možnosti za predvideno dejavnost v tem okolju. Po 10. členu
odloka o ureditvenem načrtu so posebne strokovne podlage
o vplivih na okolje sestavni del ureditvenega načrta.
30. Pogoji in omejitve glede vplivov predvidenega posega v prostor na okolje so določeni s predpisi, ki so bili v
posebnih strokovnih podlagah upoštevani. V njih so določene med drugim zgornje meje dopustnosti posameznih emisij. Nanje ne more vplivati neregistrirana dejavnost investitorja. Ustavno sodišče pa ni pristojno ocenjevati posebnih
strokovnih podlag o naravnih lastnostih in posebnih strokovnih podlag o ustvarjenih razmerah na območju, ker gre za
njihovo strokovno in ne pravno presojo. Ustavno sodišče na
podlagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) tudi ni pristojno za
presojo konkretnih aktov organov, organizacij in skupnosti,
ki so dali soglasja in postavili zahteve za pripravo ureditvenega načrta.
31. V postopku priprave ureditvenega načrta so bile
pripravljene posebne strokovne podlage, ki so razčlenile
naravne lastnosti in ustvarjene razmere na območju, za katerega se je pripravljal izpodbijani predpis. Ugotovljeni so bili
vplivi predvidenih prostorskih ureditev na okolje ter možnosti
za realizacijo odločitev iz planskih aktov, s tem da so bili
upoštevani predpisani pogoji in omejitve ter na podlagi tega
določene razvojne omejitve za to dejavnost. Ustavno sodišče zato ugotavlja, da odlok o ureditvenem načrtu ni v neskladju s 23. členom ZUN.
32. Pobudnica izpodbijanemu predpisu, ki načrtuje
izgradnjo proizvodnega objekta, očita, da v nasprotju s 33.
členom ustave posega v njeno lastnino, saj bo poseg poslabšal njeno bivalno okolje.
33. Ustavno sodišče je že v sklepu št. U-I-51/95 z dne
18. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 65)
ugotovilo, da ustave demokratičnih držav varujejo lastninsko
pravico kot posebno obliko materialnega varstva človekove
svobode, ki naj skupaj z drugimi ustavnimi pravicami zagotavlja možnost svobodnega življenja, zadovoljevanja življenjskih potreb in osebnostni razvoj v družbi. Hkrati pa se v teh
pravnih sistemih uveljavlja spoznanje, da posameznikova
svoboda na premoženjskem področju ne more biti neomejena, vezana le na posameznika – lastnika, ampak da se
morajo pri izvrševanju te pravice upoštevati tudi interesi drugih članov skupnosti. Zato omejitve lastninske svobode zaradi zagotavljanja javnega interesa sodijo v okvir socialne
vezanosti lastnine. Navedena spoznanja so upoštevana tudi
v ustavi. Pravica do zasebne lastnine je načelno zagotovljena v 33. členu ustave. V 67. členu ustave pa je določeno,
da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako,
da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka
funkcija. Zato sta določbi 33. in 67. člena neločljivo povezani, zakonodajalec pa je pri konkretizaciji vsebine lastninske
pravice to dolžan upoštevati.
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34. Odlok o urbanističnem načrtu, ki predvideva izgradnjo industrijskega objekta in naj bi posegel v lastninsko
pravico pobudnice, je bil sprejet v skladu z določbami ZUN.
V okviru socialne vezanosti lastninske pravice ZUN v javnem
interesu ureja urbanistično načrtovanje naselij oziroma urbanistično načrtovanje drugih posegov v prostor. Osrednji del
tega zakona pomeni konkretizacijo aktivnosti, ki se imenuje
urbanistično načrtovanje. Na podlagi pravil urbanističnega
načrtovanja se v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana
in v skladu z rešitvami, ki jih določa srednjeročni plan, določijo pogoji za prenos načrtovanih objektov in naprav v prostor ter zagotavlja urbanistični nadzor nad njihovim izvajanjem. Izhajajoč iz namena ZUN, na podlagi katerega je bil
sprejet izpodbijani predpis, ustavno sodišče ugotavlja, da
odlok o ureditvenem načrtu ne predvideva takšnega posega
v prostor, ki bi predstavljal nedopusten poseg v lastninsko
pravico v nasprotju s 33. členom ustave.
C)
35. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-227/97
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

762.

Odločba o razveljavitvi 1. točke 26. člena
zakona o davku na dodano vrednost in 49.
člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na
dodano vrednost z odložnim rokom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Intereuropa, d.d.,
Koper, ki jo zastopa predsednik uprave Jože Kranjc, in
drugih, na seji dne 3. februarja 2000

o d l o č i l o:
1. Točka 1 26. člena zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) in 49. člen pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99) se razveljavita.
2. Razveljavitev začne učinkovati po preteku šestih
mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnice navajajo, da opravljajo kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev, ki jih opravlja Pošta Slovenije (v
nadaljevanju: pošta). Glede na 49. člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju:
pravilnik) pa so vse kurirske oziroma poštne storitve, ki jih
opravlja pošta, oproščene plačila davka na dodano vrednost, in sicer ne glede na to, ali gre za storitve v okviru
obvezne gospodarske javne službe ali zunaj tega okvira. Iz
navedb pobudnic, da je pošta na podlagi izpodbijane določ-
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be v privilegiranem položaju, je zaključiti, da naj bi bila
ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena ustave.
49. člen pravilnika pa naj bi bil v neskladju tudi s 1. točko
26. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98 – v nadaljevanju: ZDDV), z drugim odstavkom
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95 – odl. US – ZUpr) in s 4. členom
zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97 – v
nadaljevanju: ZPSto). V neskladju s tretjim odstavkom
153. člena ustave naj bi bil, ker naj bi vseboval določbe,
za katere v navedenih zakonih ni vsebinske podlage. Ker
naj bi zaradi privilegiranega položaja pošte pobudnice imele tudi manj prometa in s tem manj dohodka, predlagajo,
da se izvrševanje izpodbijane določbe pravilnika do končne odločitve zadrži.
2. Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: ministrstvo) je
v odgovoru na pobudo navedlo, da so pri uzakonjenih rešitvah v sistemu davka na dodano vrednost upoštevane smernice Evropske unije. Skladno z njimi naj bi bile tudi poštne
storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. V
podzakonskem aktu urejena izpodbijana opredelitev davčne
oprostitve za javne poštne storitve, ki jih opravlja pošta, pa
naj bi temeljila na prvem odstavku 66. člena ZDDV, ki določa, da se za razvrstitev dejavnosti uporablja standardna klasifikacija dejavnosti.
3. Glede na to, da je bila izpodbijana določba pravilnika med postopkom pred ustavnim sodiščem spremenjena, so bile pobudnice pozvane, naj sporočijo, ali pri pobudi
še vztrajajo. Posamezne pobudnice, ki so sporočile, da pri
pobudi vztrajajo, so dodatno še navedle, da se pošta ukvarja
tudi s kurirskimi storitvami raznašanja paketov in pošiljk od
vrat do vrat. Ker naj bi pošta tega ne imela posebej registriranega, naj bi se tudi to štelo kot javna poštna storitev
sprejemanja, prevoza in dostave pisemskih in paketnih pošiljk in bi bilo kot tako oproščeno plačila davka na dodano
vrednost.
4. Ministrstvo je v zvezi z dodatnimi navedbami pobudnic le poudarilo, da je bila izpodbijana določba pravilnika
dopolnjena v smeri že danega odgovora, ki ga zato ne
dopolnjujejo.
5. Ustavno sodišče, ki je zadevo na podlagi šeste
alinee 52. člena poslovnika ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 49/98) obravnavalo prednostno, je s sklepom št. UI-96/99 z dne 21. 10. 1999 sprejelo pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 49. člena pravilnika, predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje
izpodbijane določbe pravilnika pa zavrnilo. Hkrati je ustavno
sodišče na podlagi 30. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) začelo
tudi postopek za oceno ustavnosti 1. točke 26. člena ZDDV,
ki davčno oprostitev za javne poštne storitve pogojuje s
subjektom, ki te storitve izvaja. To bi namreč lahko bilo
neskladje, ki krši načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). Pobuda in sklep o sprejemu pobude sta bili zato poslani tudi Državnemu zboru v odgovor (prvi
odstavek 28. člena ZUstS).
6. Državni zbor na navedbe ni odgovoril.
B)
7. Z ZDDV se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost na območju Republike Slovenije (prvi odstavek 1. člena ZDDV). Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje od dobav blaga in od opravljenih storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti za plačilo (1. točka 3. člena ZDDV). V
sistem davka na dodano vrednost pa so vgrajene tudi oprostitve plačila davka. Te bi lahko razvrstili na oprostitve, predpi-
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sane znotraj državnega ozemlja, oprostitve pri uvozu blaga
ter oprostitve pri izvozu blaga in storitev. V skupini oprostitev
znotraj državnega ozemlja pa so tudi oprostitve davka na
dodano vrednost za dejavnosti, ki so v javnem interesu
(podnaslov 26. člena ZDDV, v katerem so tovrstne oprostitve tudi opredeljene). Na podlagi tega je zaključiti, da so
javne poštne storitve, ki jih opravlja pošta (1. točka
26. člena ZDDV), plačila davka na dodano vrednost oproščene, ker gre za storitve, ki so v javnem interesu. Pri tem
sam ZDDV izrecno ne opredeljuje, katere so tiste, plačila
davka na dodano vrednost oproščene, “javne poštne storitve, ki jih opravlja Pošta” in so v javnem interesu. Vendar pa
je to jasno razvidno iz postavke I/64.11 uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99
– v nadaljevanju: uredba-SKD), ki se uporablja za določanje
dejavnosti (2. člen uredbe-SKD) tudi na podlagi prvega odstavka 66. člena ZDDV. Med javne poštne storitve1 spada:
– sprejemanje, prevoz in dostava poštnih pisemskih in
paketnih pošiljk ter odtisov za slepe v domačem in mednarodnem prometu;
– zbiranje pisemskih in paketnih pošiljk prek javnih
poštnih nabiralnikov ali poštnih uradov;
– razporejanje, prevoz in dostava pisemskih in paketnih pošiljk;
– storitve v zvezi s poštnimi predali ter
– prenos telegramov, poštnih in telefonskih nakaznic v
domačem in mednarodnem prometu. Navedene poštne storitve pa so tudi tiste, ki se skladno z 49. členom pravilnika
štejejo za javne poštne storitve, ki so na podlagi 1. točke
26. člena ZDDV oproščene plačila davka na dodano vrednost.
8. Vendar pa so v uredbi-SKD pod postavko “I/64.12
Kurirska dejavnost, razen javne pošte” uvrščene posamezne enake storitve (sprejemanje, razporejanje, prevoz in dostava pisem in pisemskih pošiljk in paketov), ki jih opravljajo
druga podjetja poleg javne pošte. Posamezne poštne storitve so tako obdavčene različno v odvisnosti od subjekta, ki
jih izvaja.
9. Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) ne pomeni, da bi predpis – kadar podlaga za različno urejanje
niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena ustave – ne
smel različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da
tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. To pomeni, da mora razlikovanje služiti ustavno
dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni povezavi s
predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja. Za razlikovanje mora torej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Dopustnost posegov v pravico do enakosti pred
zakonom se presoja le po t. i. testu arbitrarnosti in ne po
strožjem testu sorazmernosti, kjer je treba med drugim izkazati tudi nujnost posega zaradi varstva pravic drugih (gl. npr.
odločbo št. U-I-101/95 z dne 8. 1. 1998, Uradni list RS, št.
13/98 in OdlUS VII, 2, sklep št. U-I-140/95 z dne 13. 6.
1996 in OdlUS V, 96).
1
Poimenovanje postavke I/64.11 je bilo z uredbo o spremembah in
dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 89/98, ki je začela veljati dne 1. 1. 1999), spremenjeno, in sicer se ta ne imenuje več “Javne poštne storitve” temveč “Dejavnost javne pošte”. Vsebina pojasnila te postavke ni bila predmet sprememb (glede na 7. člen uredbe – SKD objavlja pojasnila oziroma podrobno obrazložitev vsebine posamezne postavke Statistični urad Republike
Slovenije v Uradnem listu).
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10. Položaj Pošte se sicer res že sam po sebi razlikuje
od položaja ostalih subjektov, ki opravljajo prenos različnih
vrst pošiljk, saj pošta na podlagi prvega odstavka 5. člena
ZPSto izvaja tudi poštne storitve v pogojih obvezne gospodarske javne službe. Za gospodarske javne službe je značilno, da z njimi država oziroma lokalna skupnost zagotavlja
materialne dobrine (kot storitve in proizvode), katerih trajno
in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu, kadar in
kolikor teh javnih potreb ni mogoče zagotavljati na trgu (drugi odstavek 1. člena zakona o gospodarskih javnih službah,
Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju: ZGJS). Pri tem je
pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb (drugi odstavek 2. člena ZGJS).
11. Država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja prenos pisem do mase 1000 g, dopisnic in telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu (prvi
odstavek 4. člena ZPSto). Storitve obvezne gospodarske
javne službe poštnih storitev morajo biti trajno, redno in
nemoteno dostopne vsaki fizični ali pravni osebi na celotnem območju države v enakih okoliščinah in pod enakimi
pogoji (prvi odstavek 4. člena uredbe o načinu opravljanja
obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev, Uradni
list RS, št. 99/99 – v nadaljevanju: uredba), uporabniki te
obvezne gospodarske javne službe pa imajo med drugim
pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja
storitev obvezne gospodarske javne službe, pravico do enakih storitev enake kakovosti v enakih okoliščinah in pod
enakimi pogoji kakor tudi do enakih cen storitev obvezne
gospodarske javne službe na celotnem območju Republike
Slovenije (10. člen uredbe). Poštne storitve, ki niso obvezna
gospodarska javna služba, pa so na podlagi drugega odstavka 4. člena ZPSto, proste (pod pogoji iz prvega odstavka 15. člena ZPSto).
12. Glede na navedeno ustavno sodišče ocenjuje, da
bi bila davčna oprostitev za tiste poštne storitve, ki se
izvajajo v pogojih obvezne gospodarske javne službe, ne
glede na to, kdo jih izvaja, razumna in utemeljena. Gre
namreč za poštne storitve v javnem interesu, ki so takšne
vrste, da bi njihovega trajnega, nemotenega in tehnološko
enotnega izvajanja po tržnih zakonitostih na celotnem območju države ne bilo mogoče zagotoviti tako, da bi bile
vsaki fizični ali pravni osebi dostopne v enakih okoliščinah
in pod enakimi pogoji. Zato se izvajajo v pogojih obvezne
gospodarske javne službe, kjer so podrejene zadovoljevanju javnih potreb, ne pa prilagojene tržnim zakonitostim in
razmeram na trgu.
13. Za različno obdavčitev subjektov, ki opravljajo poštne storitve, katerih opravljanje je prosto, kljub temu, da
posamezni subjekti opravljajo še druge storitve (tudi gospodarsko javno službo) pa ustavno sodišče ni našlo razumnega oziroma iz narave stvari izhajajočega razloga. Ministrstvo
sicer navaja, da so pri uzakonjenih rešitvah v sistemu davka
na dodano vrednost upoštevane smernice Evropske unije.
Vendar pa razlog takšne ureditve ni v usklajenosti sistema
davka na dodano vrednost s smernicami Evropske unije, saj
skladno s smernicami države članice same predpišejo pogoje, pod katerimi so javne poštne storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. Pri tem pa morajo paziti, da
oprostitve niso predpisane tako, da bi lahko privedle do
zlorab samega instituta oprostitev. Zato je ustavno sodišče
zakonodajalčevo ravnanje v delu, v katerem je pošto, kot le
eno izmed izvajalk poštnih storitev oprostil plačevanja davka
na dodano vrednost za vse poštne storitve, ki jih opravlja,
ocenilo za arbitrarno. Pošta namreč opravlja tudi poštne
storitve, ki niso obvezna gospodarska javna služba; razvidne
so iz statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 46/98). Posledica takega ravnanja je ustavno
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nedopustna neenakost med posameznimi subjekti, zaradi
česar 1. točka 26. člena ZDDV ni v skladu z ustavo.
14. Na podlagi ugotovljene neskladnosti je ustavno
sodišče 1. točko 26. člena ZDDV razveljavilo z odložnim
rokom šestih mesecev. V tem času bo zakonodajalec, z
upoštevanjem razlogov te odločbe, lahko na novo normiral
olajšavo za poštne storitve tako, da bodo izvajalci, ki te
storitve izvajajo v enakih pogojih, tudi enako obdavčeni.
15. Glede na to, da je že na podlagi 1. točke 26. člena
ZDDV v zvezi s prvim odstavkom 66. člena ZDDV (točka 7
obrazložitve) jasno, katere so “javne poštne storitve, ki jih
opravlja Pošta” je ustavno sodišče tudi 49. člen pravilnika
razveljavilo z enakim rokom. Ker je bilo to podzakonsko
določbo treba razveljaviti že zaradi razveljavljene zakonske
podlage, ustavno sodišče njene skladnosti s tistimi zakonskimi določbami, ki so jih navedle pobudnice, ni ocenjevalo.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica WedamLukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-96/99
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

763.

Sklep o zadrževanju izvrševanja sklepa o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za
območje KS Nevlje

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Nade Vegel iz Kamnika na seji dne 4. februarja 2000

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Nevlje (Uradni list RS, št. 27/99) se
sprejme.
2. Izvrševanje sklepa iz prejšnje točke se do končne
odločitve zadrži.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica v pobudi z dne 30. 11. 1999 navaja, da
izpodbijani sklep ni bil sprejet z večino vseh volilcev, ki so
bili upravičeni glasovati, tako kot to določa drugi odstavek
47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 – v
nadaljevanju: ZLS). Zato meni, da referendum o uvedbi
samoprispevka ni uspel. Ker je izpodbijani sklep izdal predsednik Sveta krajevne skupnosti Nevlje (v nadaljevanju: KS
Nevlje), meni, da je v nasprotju s 47.a členom ZLS, ki
določa, da lahko razpiše referendum le občinski svet. Izpodbijani sklep naj bi bil tudi v neskladju s 14. in 15. členom
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ustave. Pobudnica predlaga, da ustavno sodišče v najkrajšem možnem času prepreči nezakonito delovanje krajevne
skupnosti in odtegovanje samoprispevka na podlagi izpodbijanega sklepa.
B)
2. Izpodbijani sklep zavezuje krajane, ki stalno prebivajo na območju KS Nevlje, da od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004
plačujejo samoprispevek v zneskih, določenih v njegovem
4. členu. Iz poročila Volilne komisije KS Nevlje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Nevlje, objavljenega v istem Uradnem listu RS kot izpodbijani sklep o uvedbi samoprispevka,
je razvidno, da je volilna komisija na podlagi izida glasovanja, ki je bilo izvedeno dne 14. 3. 1999, ugotovila, da je bil
predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju
KS Nevlje izglasovan, ker je za sprejem glasovalo 496 krajanov ali 63,51% krajanov, ki so glasovali. Iz navedenega
poročila je razvidno, da je volilna komisija izid glasovanja
ugotovila “skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi”.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98 – v nadaljevanju:
novela ZLS iz leta 1998), ki je začel veljati dne 18. 11.
1998, je v drugem odstavku 47.b člena določil strožjo večino za sprejem odločitve o uvedbi samoprispevka, kot je
določena v 23. členu zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96 – v nadaljevanju:
ZRLI) za sprejem drugih odločitev na referendumu. Za sprejem odločitve o uvedbi samoprispevka je potrebna absolutna večina, to je večina vseh volilcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel. ZRLI ni
vseboval posebne določbe, ki bi določala za sprejem odločitve o uvedbi samoprispevka posebno – absolutno večino,
in je tako veljala vse do uveljavitve navedene novele ZLS iz
leta 1998 splošna relativna večina tudi za sprejem odločitev
o uvedbi samoprispevka.
4. Ker se izid glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka ni ugotavljal v skladu z zakonom,
ki je veljal v času izvedbe referenduma, je ustavno sodišče
pobudo sprejelo.
5. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme
ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njenega
izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Ker se
je v postopku preizkusa pobude postavilo vprašanje, ali je bil
izpodbijani sklep sprejet z večino glasov, kot to določa drugi
odstavek 47.b člena ZLS, oziroma vprašanje veljavnosti izpodbijanega sklepa, ustavno sodišče ugotavlja, da bi z nadaljnjim plačevanjem samoprispevka lahko nastale težko popravljive posledice tako za krajane, ki so zavezani plačevati
samoprispevek, kot tudi za samo KS Nevlje, ki bi ob morebitni odpravi izpodbijanega sklepa težko vrnila že zbrani
samoprispevek. Iz 3. člena izpodbijanega sklepa je namreč
razvidno, da so sredstva samoprispevka namenjena za sofinanciranje raznih investicij (vodovod, kanalizacija, ceste,
javna razsvetljava) in je velika verjetnost, da se zbrana sredstva samoprispevka delno ali v celoti že porabljena.

Uradni list Republike Slovenije
Št. U-I-269/99
Ljubljana, dne 4. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

SODNI SVET
764.

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95 in 38/99) je Sodni svet Republike
Slovenije na 15. seji dne 3. 2. 2000 in 16. seji dne 17. 2.
2000 sprejel

AKT
o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji
I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94, 55/94, 40/96, 62/96 – popravek, 68/96,
71/97, 27/98, 52/98, 65/98 in 74/99) se število sodniških mest spremeni tako, da ima:
– Višje sodišče v Celju predsednika in dvanajst sodnikov,
– Okrožno sodišče v Novi Gorici predsednika in trinajst
sodnikov,
– Okrajno sodišče v Brežicah predstojnika in štiri sodnike,
– Okrajno sodišče v Ljubljani predstojnika in petinšestdest sodnikov,
– Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu predstojnika in
deset sodnikov,
– Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah predstojnika in
štiri sodnike.
II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

765.
C)
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika
Delovnega sodišča v Kopru

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99)
je Sodni svet Republike Slovenije na 15. seji dne 3. 2.
2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja ponovni javni
poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
– predsednika Delovnega sodišča v Kopru.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/98) pošljejo na naslov: SODNI SVET
REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639
v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

766.
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768.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) in petega odstavka 24. člena
zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na 15. seji dne 3.
2. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto predstojnika
Okrajnega sodišča v Lendavi

Na podlagi določb 62. in 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) je Sodni svet
Republike Slovenije na 15. seji dne 3. 2. 2000 sprejel

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Novi Gorici se z dnem 3. 2. 2000 imenuje:
Sonja Rovtar Kalin.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja ponovni javni
poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
– predstojnika Okrajnega sodišča v Lendavi.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/98) pošljejo na naslov: SODNI SVET
REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639
v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
769.

Poročilo o gibanju plač za december 1999

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

POROČILO
o gibanju plač za december 1999
767.

Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika
predstojnice Okrajnega sodišča v Murski Soboti

Na podlagi določb 62. in 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) je Sodni svet
Republike Slovenije na 15. seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja ponovni javni
poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
– namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Murski
Soboti.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/98) pošljejo na naslov: SODNI SVET
REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639
v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 1999 je znašala 195.299 SIT in je
bila za 6,8 odstotka višja kot novembra 1999.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 1999 je znašala 122.050 SIT in je
bila za 6,2 odstotka višja kot novembra 1999.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar december 1999 je znašala 173.245 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar december 1999 je znašala 109.279 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober
1999 - december 1999 je znašala 184.373 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za december
1999 na januar - december 1999 znaša 112,7.
Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

BLED
770.

CELJE

Ugotovitev, da je mandat svetnika občinskega
sveta prešel na naslednjega kandidata

Glede na 30. člen in prvi odstavek 31. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija na 1.
seji dne 11. 2. 2000

u g o t o v i l a,
da je mandat svetnika občinskega sveta Vladimirja Senčarja prešel na naslednjega kandidata z Liste za boljši Bled
za volitve svetnika za Občinski svet občine Bled. To je Štefan Špilak, rojen 22. 10. 1920, stanujoč Mladinska 25a,
Bled.
Kandidat je dne 27. 12. 1999 podal izjavo, da je
pripravljen opravljati funkcijo člana Občinskega sveta občine Bled.
Št. 00607-1/99
Bled, dne 15. februarja 2000.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Bled
Irena Kuzma l. r.
Člani:
Roža Šolar l. r.
Katarina Knaflič l. r.
Sonja Kuhn l. r.
Jože Soklič l. r.

772.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Stegujev – Habjanov hrib

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97)
in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne
občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Stegujev – Habjanov hrib
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Stegujev – Habjanov hrib, ki jih je
pod št. 04/97 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje
d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88).
II
Osnutek spremembe odloka se nanaša na možnost
zapolnilne stanovanjske ali poslovno – stanovanjske gradnje
na parcelah 658/2 in del parcele 654/1 k. o. Zagrad.

BOROVNICA
771.

Statutarni sklep

Na podlagi zakona o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in
50/92), statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/
99) in poslovnika Občinskega sveta občine Borovnica (Uradni list RS, št. 59/99) je Občinski svet občine Borovnica na
nadaljevanju 10. redne seje dne 10. 2. 2000 sprejel naslednji

STATUTARNI SKLEP
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja se razširijo še na opravljanje nalog za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo.
Št. 066/3-10/16-123/00
Borovnica, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev
navedenih prostorskih ureditvenih pogojev se začne osmi
dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu
Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne
občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in
traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Pod gradom naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
ni pripomb, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z
osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
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V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-84/97
Celje, dne 17. februarja 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DIVAČA
773.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 73/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 08/98
– odločba US, 74/98) in 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača
na 3. izredni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Divača za leto 2000
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Divača se ureja način
izvrševanja proračuna Občine Divača za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Splošni del proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun
financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
296,960.155 SIT
II. Skupaj odhodki
323,591.486 SIT
III. Proračunski primanjkljaj
–26,631.331 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
0 SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil
In prodanih kapitalskih deležev
0 SIT
V. Dana posojila in povečanje
Kapitalskih deležev
0 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
0 SIT
IX. Odplačilo dolga
3,699.936 SIT
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
–3,699.936 SIT
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.)
–30,331.267 SIT
Posebni del proračuna občine vsebuje podrobnejši pregled finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih in je
sestavni del proračuna občine.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so ostala iz prejšnjega leta in znašajo 30,331.267 SIT.

Št.

17 / 25. 2. 2000 / Stran 2479

3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Za leto 2000 se oblikuje v višini 1,400.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se oblikujejo v višini
1,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan na predlog delavca občinske uprave pristojnega za finance, nad tem zneskom
pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev
rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike
v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega
sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska
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uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog,
za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah
obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.
13. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
14. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem občinskega proračuna v skladu z 38. členom statuta Občine
Divača.
Kolikor pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva uporabljajo nenamensko, lahko predlaga, da se ta
sredstva vrnejo v proračun, ter o tem obvesti občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 61/96) se spremeni in dopolni 3. člen tako, da
se glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Barka,
Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje
Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje
Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže,
Matavun, Misliče, Naklo, Ostrovica, Podgrad pri Vremah,
Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 12/01
Divača, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet.
med. l. r.

15. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini
Divača v letu 2000, so sestavni del proračuna za leto 2000.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem
financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000 št.
952/99 in odlok o proračunu Občine Divača za leto 1999
št. IZ-1/99.
Št. 3/01
Divača, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet.
med. l. r.

774.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzogjno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 12.
redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni

GORENJA VAS-POLJANE
775.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja
Loka

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 73/98 in na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na
9. redni seji dne 26. 11. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja
Loka
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93) se 1. člen spremeni
tako, da se v četrti vrsti za “in” doda naslednje besedilo:
“spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev
za območje S 2/4 Dobenska Amerika, ki jih je izdelal Domplan, d.d. Kranj, Bleiweisova c. 14, pod št. projekta UD
337-68/99, v novembru 1999.”
2. člen
V 28. členu se doda novo ureditveno območje S 2/4
Dobenska Amerika.
S 2/4 – ureditveno območje Dobenska Amerika (S):
– obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo,
– območje ohranja pretežno stanovanjsko funkcijo,
– dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.a členom,
– ohranijo se trase predvidenih cest v naselju Dobenska Amerika.
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Št.

3. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditvenih pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Gorenja vas-Poljane,
– upravni enoti Škofja Loka.”
4. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja lnšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
zazidalnem načrtu Dobenska Amerika – Poljane (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 7/89).
Št. 337-68/99
Gorenja vas, dne 11. februarja 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.
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SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v
delu KS Poljane – del naselja Hotovlja (hišne št. 8, 12, 63,
97, 98 in 99).
2. člen
V primeru novogradenj, na območju uvedbe samoprispevka, so lastniki dolžni poravnati obveznost iz tega samoprispevka, zmanjšano za amortizacijo ceste.
3. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za
asfaltiranje dela ceste Šuštar–Mihač, v dolžini 180 m, širine
2,7 in muldo ob celi dolžini ceste. Pripravljalna in zaključna
dela uporabniki opravijo sami.
Predvidena vrednost investicije je 1,700.000 tolarjev,
ocena pripravljalnih del pa 1,000.000 tolarjev. Stroški, ki
bodo nastali s pripravljalnimi deli, si bodo zavezanci delili.
Tretjino sredstev za asfalt in pripravljalna dela, ki jih
oceni strokovnjak iz Občine Gorenja vas-Poljane, financira
KS Poljane po svojih zmožnostih oziroma po finančnem
planu, ki ga potrjuje svet KS Poljane, dve tretjini pa zavezanci za samoprispevek.
4. člen
Referendum bo dne 26. 3. 2000 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah.

776.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in
43/96 – odl. US RS), zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov dela naselja Hotovlja z dne 3. 11. 1999 je Svet KS Poljane na seji dne
28. 12. 1999 in Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane
na seji dne 11. 2. 2000 sprejel

Zap. Ime in priimek in
št.
naslov zavezanca

Ocenjena skupna
višina samoprisp.

5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, to je od
1. 4. 2000 do 31. 3. 2002 oziroma do pokritja deleža
zavezancev (v skladu z drugim odstavkom 3. člena), ki bo
izračunan ob zaključku investicije.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so lastniki stanovanjskih
in počitniških hiš ter kmetijskih zemljišč na tem območju,
in sicer:

Mesečni obrok
v SIT(23 obr.)

Zadnji obrok
v l. 2002

razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa
razl. po obr. skladno
s 3. in 5. čl. tega sklepa

1.

Franc Gantar, Hotovlja 97

192.000

8.000

2.

Jože Oman, Hotovlja 99

139.200

5.800

3.

Janko Čadež, Hotovlja 98

139.200

5.800

4.

139.200

5.800

5.

Angelca Oblak, Koperska 9
1000 Ljubljana
Pavel Debeljak, Hotovlja 8

69.600

2.900

6.

Janez Oblak, Hotovlja 63

69.600

2.900

7.

Janez Krmelj, Hotovlja 12

34.800

1.450
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7. člen
Zavezanci plačujejo samoprispevek v štiriindvajsetih
enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo konec
meseca za tekoči mesec. Zavezanci imajo možnost plačila v
enem obroku. Zadnji obrok je razlika po obračunu investicije, skladno s 3. in 5. členom tega sklepa. Nadzor nad
izvajanjem določbe tega člena opravlja KS Poljane.

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne
teči z dnem objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

8. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava
in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic
KS Poljane.

17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

16. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu pri KS Poljane.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestni po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v
skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja v višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki
so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na območju za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremičnin (počitniških hiš ter kmetijskih zemljišč – skladno z 8.
členom), ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 26. 3. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v delu KS Poljane – za del naselja Hotovlja
za dobo od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2002 oziroma do pokritja
deleža zavezancev za asfaltiranje ceste Šuštar–Mihač v dolžini 180 m.
glasujem
ZA
PROTI
(štampiljka KS Poljane)
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
14. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija
KS Poljane. Volilna komisija imenuje volilni odbor, ki neposredno vodi glasovanje na volišču.
15. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki

KIDRIČEVO
777.

Odlok o javnem redu in miru

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in
73/98), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje
varstva javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin,
ravnanja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev,
varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju v
Občini Kidričevo.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v
Občini Kidričevo.
Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje
življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo
drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanja, ki so po tem
odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št.
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20/73, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 10/91,
17/91, 13/93, 66/93 in 29/95).
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti
prvotno stanje;
5. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve;
6. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po
22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem
prostoru ali v javnem lokalu;
7. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo
ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.
5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter
točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih
zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso
določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalnih, kjer je kajenje
prepovedano;
5. prenočevati po tujih senikih, parkih, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih
prostorih;
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
7. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti,
ki povzročajo hrup, z izjemo kmetijskih sezonskih opravil;
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje, na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na zelenicah, igriščih ali drugih zelenih površinah,
ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to
lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
9. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce;
10. parkirati tovorna vozila na posebej urejenih in ostalih parkirnih površinah, namenjenih osebnim vozilom;
11. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba;
12. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
13. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za
splošno rabo;
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14. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne
prireditve;
15. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti,
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo;
16. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice,
parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli
način ovirati pešce na pločniku in drugih površinah, ki so jim
namenjene;
17. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave ali
predmete za splošno rabo;
18. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali z iztrebki onesnažujejo pašnike, travnike in
površine, kjer se igrajo otroci, parke in podobne druge javne
površine, ter rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj
prostorov, ki so namenjeni za rejo;
19. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
20. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
21. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
22. s kakršnim koli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
23. kositi zelenice z motornimi kosilnicami v naselju ob
času, ki je neprimeren, in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico. Kositi je prepovedano ob nedeljah in praznikih;
24. povzročati hrup z delovnimi in drugimi sredstvi v
istem času kot to velja za 23. točko;
25. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk na vsiljiv način;
26. izzivati pretepe, nerede in prepire;
27. namerno puščanje oziroma odlaganje poškodovanih ali pokvarjenih (nevoznih), neregistriranih vozil in drugih
prevoznih sredstev na javnem prostoru ali zelenici;
28. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav in glasbil v
okolici, zlasti pa v času, ko se zagotavlja mir občanom;
29. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov.
6. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da je
taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju
javnega reda in miru.
Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem
lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti
objavljena na vidnem mestu.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih,
prireditvah ali v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi
se lahko prizadene telesna poškodba;
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3. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;
4. zasaditi živo mejo in drugo grmičevje ob bližini
prometnic v nasprotju z določili prostorsko izvedbenimi
akti;
5. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah,
cestah ali drugih javnih mestih;
6. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
umetne mase v naravnem okolju;
7. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi;
8. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
9. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa
brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem
pretirano moti in vznemirja okolico, ter opuščati opozorila
»HUD PES«, če je pri hiši tak pes;
10. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite;
11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
12. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
13. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo,
drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali
ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali
kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne
poti ali jih kakorkoli poškodovati;
14. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih poteh s
kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da
se odstranijo;
15. vleči hlodovino po krajevnih cestah in javnih poteh;
16. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok
meteorne vode po jarkih.
8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
– odstraniti objekte, ki mejijo na javno površino in ogrožajo varnost ljudi,
– odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja,
– odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje, če mejijo na javno površino,
– obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki
niso za to določeni;
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene
vodnjake in javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na
območje objektov za oskrbo s pitno vodo;
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3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi, izlivati v kanalizacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive snovi;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
5. prevažati mrhovino, kože, fekalije in ostale odpadke
v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na
kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
6. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
7. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice ter na pokopališča;
8. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah;
9. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti;
10. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico, razen če gre
za takojšno podoranje, ter v naseljenem območju gnojiti
vrtove, sadovnjake in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi;
11. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznic ali objektov po površini;
12. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju
tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
13. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročajo zamašitev le-teh;
14. prevažati žagovino in druge sipke stvari tako, da se
raznašajo po cestišču in okolici ali utegnejo škodovati zdravju ljudi;
15. puščati neočiščeno cestišče po delu.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih javnih
površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa in brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljalca
zemljišča in pristojnega inšpekcijskega organa;
2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
3. imeti nepokošeno travo na vidnih mestih ob javnih
površinah;
4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. postavljati montažne objekte na javnih površinah v
naseljih brez ustreznega soglasja in v njih gojiti domače
živali;
6. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo, drva ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot.
11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem
teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in
gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in
drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana
javna površina.
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Vzdrževalci oziroma upravljalci ceste so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
12. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini,
ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba
oziroma na cesti in javni prometni površini, ki je vknjižena
kot javno dobro.
13. člen
Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi pristojni inšpekcijski organ. Odločbo o odstranitvi se vroči
lastniku vozila ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
14. člen
Pristojni inšpekcijski organ v postopku odstranjevanja
opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem vozilu
pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 24 ur
odstraniti vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda pristojni inšpekcijski organ odločbo o odstranitvi in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na
določen varovan prostor in obvesti upravo za notranje
zadeve.
V tem času pristojni inšpekcijski organ pozove lastnika
opuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti
plačilu vseh stroškov.
Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
Po poteku 14-dnevnega roka, ko je vozilo varovano na
točno določenem mestu, se smatra, da je lastnik vozilo
zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Kidričevo.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni inšpekcijski organ odstranitev vozila na
stroške proračuna Občine Kidričevo, vozilo pa postane last
Občine Kidričevo.
15. člen
Pristojni inšpekcijski organ v zvezi z odstranitvijo
opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila vozniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila,
stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo opuščenega vozila.
Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo, ki ga
odstrani pooblaščena organizacija v skladu s 14. členom
tega odloka, se mora odpeljati na prostor, kjer je zagotovljena varnost in varovanje vozila.
VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
16. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav v Občini
Kidričevo, lahko trajajo:
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1. Na prostem in pod šotori:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do
22. ure,
b) ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko, stanovanjskih
območjih najdlje do 24. ure,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500 m) ni objektov
za stalno prebivanje najdlje do 1. ure.
2. V zaprtih prostorih:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do
23 ure,
b) ob petkih, sobotah in dan pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko-stanovanjskih
območjih najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500 m) ni objektov
za stalno prebivanje najdlje do 2. ure naslednjega dne.
3. Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko
izjemoma trajajo tudi med 22. in 6. uro naslednjega dne na
podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki jo izda pristojni upravni organ po predhodnem soglasju občinskega organa.
Ne glede na omejitve 1. in 2. točke tega člena, lahko
pristojni organ izda dovoljenje za uporabo zvočnih naprav v
podaljšanem času po poprejšnjem soglasju pristojnega občinskega organa, vendar se v tem podaljšanem času hrupnost-glasnost glasbe v odprtih prostorih ustrezno zmanjša.
VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN
BIVALNEM OKOLJU
17. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:
1. Na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, ter tudi
v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo
zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov ter drugih
naprav za povzročanje zvokov med 22. in 6. uro.
2. Z vpitjem, petjem, poki, uporabo zvočnih naprav in
glasbil, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo
petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug
način motiti okolico, zlasti nočni mir in počitek občanov
med 22. in 6. uro preko vsega dne pa povzročati hrup ali
ropot v bližini šol, zdravstvenega doma, vrtca, v gosteje
naseljenem stanovanjskem naselju, v bližini cerkva in pokopališč.
18. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o
hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list
RS, št. 45/95).
IX. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz 3., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega
odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje posameznik na kraju samem.
Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju
samem policist ali pristojen inšpektor.

Stran

2486 / Št. 17 / 25. 2. 2000

20. člen
Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznuje pravna oseba
ali samostojni podjetnik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
krši določbe iz 3., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
X. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-8-65
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

778.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Ravno polje

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine
Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Ravno polje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Kidričevo (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Ravno polje.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Kidričevo.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti navedeni:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum natisa,
– ime ali firma in sedež tiskarne,
– ime in priimek odgovornega urednika.
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8. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
9. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o delu občinskih organov o dogodkih v Občini Kidričevo ter o hotenjih in
interesih občanov.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Kidričevo.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Kidričevo.
10. člen
Delo uredniškega odbora opravlja komisija za informiranje, delo glavnega in odgovornega urednika pa v eni osebi
predsednik komisije (v nadaljevanju: urednik).
Uredniški odbor ima naslednje pristojnosti:
– pripravlja programsko zasnovo glasila, ki jo potrdi
občinski svet,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– določa obvezne vsebine in obvezni obseg glasila,
– predlaga finančni načrt glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– ureja glasilo,
– izvaja vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem glasila,
– obravnava in predlaga spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in reklamnih oglasov in drugih sporočil,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na
njegovo zahtevo.
11. člen
Naloge urednika:
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
12. člen
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta
glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži komisija in potrdi občinski svet. Sredstva za glasilo so sestavni
del odhodkov proračuna Občine Kidričevo,
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

6. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva
v Občini Kidričevo.

13. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiskanja glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

7. člen
Sedež uredništva glasila je na Občini Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

14. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na
volitvah imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon,
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II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z naslednjimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje (ožji del naselja Kidričevo) 4 do 5%
gradbene cene,
– za II. območje (ostali del naselja Kidričevo) 2 do 4%
gradbene cene,
– za III. območje (ostala strnjena naselja v občini) 2 do
3% gradbene cene,
– za IV. območje (razpršena gradnja) 1% gradbene
cene.

16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje (Uradni
list RS, št. 15/97) in odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje
(Uradni list RS, št. 47/98).

4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta
valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih
zemljišč v Občini Kidričevo v letu 1999 (Uradni list RS, št.
24/99).

na voljo enak prostor, ki ga glede na število strani glasila ter
število strank, določi komisija.
Oglasi se plačujejo po veljavnem ceniku.
15. člen
Pogoji za objavo iz 14. člena morajo biti v skladu z
zakonom o volilni kampanji, ki jih prejme občinski svet na
predlog komisije.

Št. 062-02/00-11-1
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

6
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-3-27-1
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.

779.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo v letu 2000

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 21. člena statuta
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št 52/99 in 98/99) in 69.
člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na
seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo
v letu 2000
1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, kategorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju Občine
Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 1999, 120.000 SIT/m2
koristne stanovanjske površine.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4% povprečne
gradbene cene,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6% povprečne
gradbene cene.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

780.

Sklep o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe
I
Ustanovi se Komisija za vloge in pritožbe (v nadaljnjem
besedilu: komisija), kot delovno telo Občinskega sveta občine Kidričevo.
II
Naloge komisije so:
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne
zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih in pri
njih ukrepa, da rešijo zadeve po veljavnih predpisih in o tem
obvešča vlagatelja oziroma pritožnika,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani pošiljajo občinskemu svetu in delovnim telesom ter
ugotavlja vzroke zanje,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom in poslovnikom Občinskega sveta občine Kidričevo.
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III
Komisija ima predsednika in dva člana, ki jih na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet občine Kidričevo izmed
svetnikov, lahko pa tudi izmed drugih članov oziroma
izmed občanov.

Uradni list Republike Slovenije
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/00-11-3
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

IV
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja Občinska uprava občine Kidričevo.
Način dela komisije ureja poslovnik občinskega sveta.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/00-11-2
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

781.

Sklep o ustanovitvi komisije za priznanja in
odlikovanja

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja
I
Ustanovi se Komisija za priznanja in odlikovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), kot delovno telo Občinskega
sveta občine Kidričevo.
II
Naloge komisije so:
– da pripravi razpis za podelitev priznanj,
– da predlaga priznanja o zaslužnih občanih, podjetjih
in organizacij,
– daje mnenja in predloge za podelitev o priznanjih.
III
Komisija ima predsednika in dva člana, ki jih na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja imenuje Občinski
svet občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed
drugih članov oziroma izmed občanov.
IV
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja Občinska uprava občine Kidričevo.
Način dela komisije ureja poslovnik občinskega sveta.

782.

Sklep o prenosu lastnine v javno dobro in
sofinanciranje izvajanja del na tako prenesšeni
lastnini

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št 52/99 in 98/99) in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je
Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000
sprejel

SKLEP
o prenosu lastnine v javno dobro
in sofinanciranje izvajanja del
na tako preneseni lastnini
1
Vse ceste, ki prehajajo iz zasebne lastnine v javno
dobro z odstopnimi izjavami (overjenimi pri notarju), morajo
biti predhodno katastrsko odmerjene in zemljiškoknjižno izvedbene.
Na podlagi zemljiškoknjižnega izpisa, da je cesta prešla v javno dobro v tako imenovano občinsko cesto, se le-ta
prevzame v upravljanje in vzdrževanje Občine Kidričevo.
2
V Občini Kidričevo občani praviloma sofinancirajo ceste (dovozne poti), katere ne služijo lokalnemu ali drugemu
prometu.
3
Na občinsko cesto se ima pravico priključiti vsak občan Občine Kidričevo (zakon o javnih cestah in odlok o
občinskih cestah) le s soglasjem pristojnega občinskega
upravnega organa.
Postopek:
– zemljiškoknjižni izpisek,
– izjavo podpisati in overiti pri notarju,
– opraviti meritev oziroma parcelacijo, če katastrsko ni
urejeno,
– predlog za vpis v zemljiško knjigo.
4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-00-11-4
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
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KOČEVJE
783.

Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za
podaljševanje obratovalnega časa gostinskih
lokalov

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) in 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) je Občinski svet občine Kočevje
na 11. redni seji dne 31. 1. 2000 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje
obratovalnega časa gostinskih lokalov
1
V sklepu o kriterijih za podaljševanje obratovalnega
časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 77/98) se v 2.
točki besedilo »od 1. 7. do 1. 9.« nadomesti z besedilom
»od 1. 5. do 1. 10.«.
2
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 331-1/00-135
Kočevje, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

784.

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

Na podlagi 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98,
51/98-pop. in 62/98-pop.) in 27. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet
občine Kočevje na 11. redni seji dne 31. 1. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto
2000 znaša 0,173 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 RS.
Št. 462-1/00-144
Kočevje, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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785.

Odlok o odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Lendava

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 13. seji dne 14. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plačilo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na
območju Občine Lendava.
2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega
so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje,
– javno elektroenergetsko omrežje in
– javno cesto.
3. člen
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status
javne infrastrukture in njeno priključevanje na omrežja oskrbovalnih sistemov.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti
namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je zato potrebno povečati priključke na
javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
5. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka lahko največ enak
dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev komunalne
opreme na določenem območju naselja in ki v sorazmernem
delu odpadejo na njegov objekt, namenjen za prebivanje
oziroma opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma na zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi
stavbo oziroma je njegova stavba že zgrajena (v nadaljevanju: stavbna parcela).
Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstavka
pomeni gradnja nove komunalne opreme ali rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme.
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Plačilo komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega
člena pomeni tudi pravico do priključitve na obstoječe komunalno infrastrukturo.
Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter
soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in
naprave.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
a) Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo
komunalne opreme
6. člen
Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo
vse vrste komunalne opreme se izračuna na podlagi sprejetega programa opremljanja ter po izračunu, ki ga določajo navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 4/99).
b) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo
komunalno infrastrukturo
7. člen
Vsaka priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo pomeni obremenitev le te. Zavezanec za plačilo (v nadaljevanju: zavezanec) je vsaka oseba, ki s svojimi dejanji
obremenjuje že zgrajeno infrastrukturo.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v skladu z odločbo o odmeri, ki mu jo izda pristojni občinski organ.
8. člen
Komunalni prispevek se preračunava na neto koristno
površino objekta.
Za stanovanjske hiše, vikende in poslovne prostore
znaša komunalni prispevek 1500 točk/m2, deli pa se po
naslednjem ključu:
Točk/m2

– javno vodovodno omrežje
– javno kanalizacijsko omrežje
– javno elektroenergetsko omrežje
– javno cesto s protiprašno zaščito

240
390
165
705

Za dograditev stanovanjskih objektov iz predhodnega
odstavka ter izgradnjo garaž, vinskih kleti oziroma ostalih
pomožnih prostorov, kjer zavezanec potrebuje gradbeno
dovoljenje, se zavezancu izračunani komunalni prispevek
množi s faktorjem 0,50.
Za gostinske, turistične in trgovske lokale, kjer je obremenjenost komunalne infrastrukture povečana, se izračunani komunalni prispevek iz drugega odstavka tega člena množi s faktorjem 1,50.
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati izračunani komunalni prispevek. Brez ustreznega potrdila, izdanega s strani Občine Lendava, o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Lendava zavezancu ne sme
izdati gradbenega dovoljenja.
10. člen
Vrednost točke za izračun komunalnega prispevka je
0,70 SIT. Vrednost točke se vsakokratno valorizira z rastjo
življenjskih stroškov.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje
nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta enake površine, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno
opremljen.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati le komunalni prispevek za komunalno infrastrukturo, ki
jo še ni plačal oziroma za razliko do povečane površine objekta.
12. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti obstoječega objekta, mora zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plačati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja
razliko po 8. členu tega odloka.
13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva
občinskega proračuna.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-16/00
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

786.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Lendava za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega v letu 1992, prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Lendava za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Lendava ter osnutka sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za tri
območja v Občini Lendava

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/95
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet
občine Lendava na 12. seji dne 20. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Lendava za obdobje 1986-2000,
dopolnjenega v letu 1992, prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Lendava za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Lendava ter osnutka sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za tri
območja v Občini Lendava
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava

Uradni list Republike Slovenije

Št.

za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1992, prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Lendava ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev za tri območja v Občini Lendava, ki jih
je izdelal ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.
Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Lendava ter prostorsko ureditvenih
pogojev za tri območja v Občini Lendava je na vpogled na
sedežih krajevnih skupnosti ter v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava na oddelku za okolje in
prostor. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava bodo organizirane javne razprave (obravnave), kraj in časi le-teh bodo
določeni naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge
organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k
osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana na Oddelek za okolje
in prostor Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

787.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Lendava

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) ter 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99), je Občinski svet občine Lendava
na seji dne 14. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Lendava
1. člen
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta pripadajo od 1. januarja 1999 sredstva
iz naslova proračuna Občine Lendava v višini 30 SIT
mesečno za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski
svet.
Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na njen žiro
račun.
2. člen
S tem sklepom se nadomesti sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava (Uradni list RS,
št. 8/99).
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-01-01/99
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

788.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Lendava za leto
2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 14. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Lendava za leto 2000
1
Ta sklep določa osnovo in je strokovni pripomoček za
izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela
stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega
omrežja za območje Občine Lendava.
2
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišč za
območje Občine Lendava na dan 31. 12. 1999 znaša
124.000 SIT.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na ha znašajo 15 % povprečne gradbene cene, in sicer:
– stroški individualne komunalne opreme za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 6 % povprečne gradbene
cene, kar je 7.440 SIT;
– stroški kolektivne komunalne opreme za m2 koristne
stanovanjske površine znašajo 9 % povprečne gradbene
cene, kar je 11.160 SIT.
4
Cena za m2 stavbnega zemljišča v Občini Lendava
znaša 0,8 % povprečne gradbene cene, kar je 992 SIT.
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine in odstotek za povprečne gradbene cene sta osnovna
elementa za izračun cene stavbnega zemljišča v Občini
Lendava.
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5
Izračunane cene se med letom valorizirajo skladno z
indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih
izdaja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-01-01/00
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

LJUTOMER
789.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine
Ljutomer

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 19/91 – popravek, 9/94 – odločba o razveljavitvi, 21/94, 22/94 – odločba US, 23/96, 24/96 – odločba US, 1/00, 1/00 – odločba US), ter. 7. in 14. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 11. seji dne 21. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 20/93 in 72/95; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Četrti odstavek 4. člena osnovnega odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada. Sklad
upravlja upravni odbor.«
3. člen
Doda se nov 5.a člen osnovnega odloka, ki se glasi:
»Dejavnosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena
so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje postavke:
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi
L/75.110 Dejavnost uprave
L/75.120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve,
razen obveznega socialnega zavarovanja
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Sklad je registriran tudi kot neprofitna stanovanjska
organizacija.
4. člen
Dopolni se 6. člen osnovnega odloka z naslednjima
alineama:
»– iz republiškega stanovanjskega sklada
– z vračili stanovanjskih kreditov.«
5. člen
Dopolni se 7. člen osnovnega odloka s 3. točko, ki se
glasi: »3. Direktor sklada.«
6. člen
V 8. členu osnovnega odloka se doda nova alinea, ki
se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja sklada.«
7. člen
Drugi stavek prvega odstavka 9. člena osnovnega odloka se spremeni tako, da se glasi: »Predsednika in člane
upravnega odbora sklada imenuje Občinski svet občine Ljutomer na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, enega člana pa na predlog sveta za varstvo
pravic najemnikov. Direktorja sklada imenuje upravni odbor
sklada ob soglasju občinskega sveta.«
8. člen
Doda se nov 9.a člen osnovnega odloka, ki se glasi:
»Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja sklad;
– vodi in organizira poslovanje sklada;
– odgovarja za zakonitost poslovanja sklada;
– pripravlja seje sklada in predlaga njihov sklic;
– opravlja druga strokovna opravila v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom Stanovanjskega sklada
Občine Ljutomer.
Mandatna doba direktorja traja štiri leta.
Direktor sklada ne more biti član upravnega odbora
sklada.
Direktor je lahko tudi delavec občinske uprave v Oddelku za GJS, varstvo okolja in urejanje prostora in mora
imeti visoko izobrazbo.«
9. člen
Spremeni se 10. člen osnovnega odloka, ki se v celoti
glasi: »Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih imenuje Občinski
svet občine Ljutomer na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
10. člen
Spremeni se 16. člen osnovnega odloka in se glasi:
»Administrativno-tehnična in druga opravila opravlja za sklad
Občinska uprava občine Ljutomer, finančna opravila pa finančna služba organizirana znotraj občinske uprave oziroma od nje pooblaščeni delavec.«
11. člen
Doda se novi, 19. člen osnovnega odloka, ki se glasi:
»Bivša Občina Ljutomer je z odlokom o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
20/93 in 72/95) ustanovila Stanovanjski sklad občine
Ljutomer, ki je opravljal stanovanjsko dejavnost tudi za
območje sedaj novonastalih občin.
Na podlagi sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci
in sklepov občinskih svetov:
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Št.
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– Občine Razkrižje št. 031-01-12/99 z dne 22. 9. 1999,
– Občine Ljutomer št. 460-01-7/99 z dne 19. 7. 1999,
– Občine Veržej z dne 28. 9. 1999,
– Občine Križevci št. 460-01/99-534 z dne 29. 6. 1999.
Stanovanjski sklad občine Ljutomer za območje novonastalih občin več ne opravlja stanovanjske dejavnosti v
skladu z osnovnim odlokom, ampak samo za območje novonastale Občine Ljutomer.«

5. člen
Občinski svet občine Loška dolina kot svoja posvetovalna telesa ustanavlja naslednje vaške odbore: Babno
Polje, Babna Polica, Dolenje Poljane, Vrh in Podgora, Iga
vas, Kozarišče, Šmarata, Pudob, Viševek, Vrhnika, Markovec in Knežja Njiva, Stari trg, Stari trg-Ograde, Lož, LožSmelijevo naselje, Podlož, Nadlesk, Podcerkev, Dane in
Klance.

12. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. NALOGE VAŠKIH ODBOROV

Št. 360-01-5/00
Ljutomer, dne 21. februarja 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

LOŠKA DOLINA
790.

Odlok o ustanovitvi in delovanju vaških odborov
v Občini Loška dolina

Na podlagi 19. in 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in statuta Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška dolina na
redni 11. seji, ki je bila dne 3. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in delovanju vaških odborov
v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo in pristojnosti
vaških odborov v Občini Loška dolina.
2. člen
Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini
Loška dolina se kot posvetovalna telesa občinskega sveta
ustanovijo vaški odbori.
3. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta in
občinskemu svetu dajejo neobvezujoča mnenja in predloge.
S pobudami in mnenji vaškega odbora se je občinski
svet dolžan seznaniti in jih uvrstiti na dnevni red posamezne
seje občinskega sveta. Občinski svet se je dolžan o podanih
pobudah opredeliti.
II. OBMOČJA, IZ KATERIH SE IMENUJEJO ČLANI
VAŠKIH ODBOROV
4. člen
Območje, s katerega se imenujejo člani posameznega
vaškega odbora obsega območje naselja oziroma naselij, ki
je povezano s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

6. člen
Občani preko vaških odborov, in sicer za območje
delovanja posameznega vaškega odbora, uresničujejo svoje skupne interese in sodelujejo pri upravljanju javnih zadev
v občini tako, da:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi raznih programov občine na področju javne infrastrukture,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode ter pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za potrebe občinskih javnih služb,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja ter
pri tem sodelujejo,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri sanacijah,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
– sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
– predlagajo programe javnih del,
– spremljajo nevarnosti in o njih obveščajo pristojne
organe ter sodelujejo pri reševanju.
IV. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
7. člen
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski
svet izmed prebivalcev iz posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor.
Člane vaških odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor. Zbor prebivalcev posameznega območja je
sklepčen, če je na zboru prisotnih 5% volilnih upravičencev
območja za katerega je sklican zbor občanov.
V primeru, da se zbora občanov ne udeleži zadostno
število volilnih upravičencev, zbor vseeno zaseda. Zbor občanov kljub nesklepčnosti oblikuje predloge članov vaškega
odbora, vendar mora te predloge, pred predložitvijo občinskemu svetu v sprejem, obravnavati tudi komisija Občinskega sveta občine Loška dolina za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Posamezni zbor občanov predlaga za člana vaškega
odbora pet oseb in najmanj tri predloge nadomestnih članov. Predlogi nadomestnih članov se bodo obravnavali v
primeru, če bi bilo potrebno, zaradi prenehanja članstva v
odboru, imenovati posameznega novega člana v posameznem vaškem odboru.
8. člen
V primeru predčasnega prenehanja članstva posameznega člana v vaškem odboru, predlog posameznega, nadomestnega, novega člana vaškega odbora pripravi Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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9. člen
Vaški odbori imajo pet članov.

10. člen
Vaški odbor ima predsednika in njegovega namestnika, ki ga izvolijo člani vaškega odbora izmed sebe.
Predsednika in njegovega namestnika se voli z večino
glasov izmed vseh članov odbora.
O poteku volitev člani vaškega odbora pišejo zapisnik,
ki ga posredujejo v obravnavo in arhiv komisiji Občinskega
sveta občine Loška dolina za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Na prvi seji člani vaškega odbora izmed sebe najprej
izvolijo predsednika in njegovega namestnika ter zapisnikarja.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBE
17. člen
Prvi vaški odbori se imenujejo najkasneje 90 dni po
začetku veljavnosti tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

X. TRAJANJE ČLANSTVA V VAŠKEM ODBORU
11. člen
Mandat članov vaškega odbora sovpada z mandatom
občinskega sveta.
12. člen
Članstvo v vaškem odboru lahko preneha predčasno,
in sicer:
– če član izgubi volilno pravico,
– če član postane trajno nezmožen za aktivno sodelovanje v odboru,
– če je član s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če poda pisno odstopno izjavo.
Predčasno članstvo v vaškem odboru preneha z dnem,
ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, sprejme ugotovitveni sklep,
da so nastali razlogi za prenehanje članstva.
VI. NAČIN DELA VAŠKIH ODBOROV
13. člen
Vaški odbori sprejemajo svoje odločitve na seji, na
kateri mora biti navzoča večina članov vaškega odbora.
Predlogi, mnenja in odločitve se sprejemajo z večino glasov
prisotnih članov posameznega odbora.

Št. 01900-1/2000
Loška dolina, dne 3. februarja 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

791.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij v Občini Loška
dolina

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška
dolina na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE

14. člen
Sejo vaškega odbora skliče predsednik ali njegov namestnik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta, na
zahtevo župana ali na zahtevo najmanj treh članov vaškega
odbora.
V primeru, da predsednik ali njegov namestnik seje ne
skličeta v roku 7 dni od podane zahteve, jo lahko skličejo
trije člani vaškega odbora.
15. člen
Seje se sklicujejo ustno.
Datum sklica seje vaškega odbora se vpiše v zapisnik,
ki ga vodi vaški odbor na sami seji in ga piše en izmed
članov vaškega odbora. V zapisniku morajo biti obvezno
navedeni na seji prisotni člani vaškega odbora.
Zapisnik se posreduje v arhiv Občine Loška dolina
najpozneje 30 dneh po seji.
16. člen
Prvo sejo posameznega vaškega odbora skliče župan
ali po njegovem pooblastilu podžupan ali posamezni član
občinskega sveta. Prvo sejo posameznega vaškega odbora
vodi sklicatelj seje.

1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja naselij v Občini Loška dolina (v nadaljnjem besedilu:
PUP), ki jih je izdelala area – LINE d.o.o. Cerknica, Podjetje
za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, maju 1998,
pod številko 97/ VI – 82.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96) in urejujejo območja ureditvenih območij naselij v Občini Loška dolina. Izvzeta so območja naselij,
ki se urejajo z drugimi prostorsko izvedbenimi akti (Lož, Stari
trg, Kozarišče – del).
Merila in pogoji za posege v prostor so deljeni v skupna
in podrobna merila in pogoje. Skupna merila in pogoji v tem
odloku opredeljujejo:
I. Splošne določbe
II. Obseg območja
III: Skupna merila in pogoje za posege v prostor:
1. Vrste posegov v prostor,
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2. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij
ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma
drugih posegov v prostor,
3. Merila in pogoji urejenja zelenih površin,
4. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje,
5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja zemljišč,
6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja zemljišč,
7. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dediščine,
8. Merila in pogoji glede varovanja okolja.
IV. Končne določbe
3. člen
PUPI so prostorsko izvedbeni akt in so podlaga za
izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga
za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije. Namenska
raba površin je identična namenski rabi določeni s planskimi
dokumenti Občine Loška dolina.
Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora mora lokacijska
dokumentacija vsebovati analizo in utemeljen predlog ter
rešitev v odvisnosti od lokacije posameznega posega. Obvezen del analize je izračun faktorja predvidene izrabe na
konkretnem razpoložljivem zemljišču.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja.
Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko dovoljenih vplivov na okolje.
4. člen
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v
okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje (zrak, tla,
površinske in podzemne vode, krajinsko sliko) in prostor je
potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije.
V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan
predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne
objekte, ter zazidave večjih površin (urbanistično mnenje ali
zasnovo rešitve, krajinsko mnenje, presoja vplivov na okolje,
geološko mnenje, pedološko mnenje in predhodne pogoje
soglasodajalcev itd.).
5. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površinah morajo biti načrtovani tako, da bo občanom omogočen
neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter
njihova uporaba.
Tudi pri prenovi posameznih delov naselij in objektov
je potrebno poskrbeti za odpravo obstoječih arhitektonskih ovir.
II. OBSEG OBMOČJA
6. člen
Območje občine Loška dolina, ki se ureja s temi PUP,
obravnavajo ureditvena območja naselij v občini, razen naselij Lož, Stari trg in dela Kozarišč (kompleks gradu Snežnik). Obravnavajo se naslednja naselja:
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Občina Loška dolina
Naselje
Babna Polica
Babno Polje
Dane
Škrilje
Dolenje Poljane
Zgornje Poljane
Klance
Knežja Njiva
Kozarišče
Iga Vas
Markovec
Nadlesk
Podcerkev
Podlož
Sv. Ana
Podgora pri Ložu
Pudob
Šmarata
Viševek
Vrh
Vrhnika pri Ložu

A
C
B
A
A
A
AB
A
B
C
B
BC
BC
AB
A
B
BC
AB
B
A
B

Tip naselja
Oznaka naselja
ruralno naselje
ST5 – 4S
urbano ruralno naselje
ST5 – 6S
prevladujoče ruralno naselje
ST6 – 1S
ruralno naselje
ST6 – 1S
ruralno naselje
ST5 – 3S
ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje
ST5 – 7S
ruralno naselje
ST5 – 2S
ruralno urbano naselje
ST6 – 9S
urbano ruralno naselje
ST6 – 10S
ruralno urbano naselje
ST6 – 7S
ruralno urbano naselje
ST6 – 3S
ruralno urbano naselje
ST6 – 2S
prevladujoče ruralno naselje
ST5 – 1S
ruralno naselje
ST5 – 1S
prevladujoče ruralno naselje
ST6 – 11S
ruralno urbano naselje
ST6 – 12S
prevladujoče ruralno naselje
ST6 – 8S
ruralno urbano naselje
ST6 – 4S
ruralno naselje
ST6 – 13S
ruralno urbano naselje
ST6 – 5S

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR
7. člen
Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo pretežne namembnosti območij urejanja. To so območja urejanja znotraj ureditvenih območij naselij, namenjena gradnji in
urbani rabi:
S površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
O površine za centralne dejavnosti
P površine za proizvodne dejavnosti
R površine za rekreacijo in šport
K kmetijske površine
G gozdne površine
varovana območja (A, E, U, UR, Z, N, T, SON,
OKV)
8. člen
Na zemljiščih, ki so s planskimi usmeritvami namenjena potrebam skupnega in splošnega pomena so dovoljeni
samo posegi, za katere je zemljišče namenjeno. Morebitna
odstopanja od tega določila so izjemoma dovoljena ob pogoju, da ne bo okrnjen osnovni namen, raba zemljišča in
njegov razvoj. Presoje odstopanj se opravijo v lokacijskem
postopku na podlagi ekspertnih mnenj.
1. Vrste posegov v prostor
9. člen
V obravnavanih naseljih znotraj ureditvenih območij so
dovoljeni naslednji posegi, kolikor v tem odloku ni drugače
določeno:
– redno vzdrževanje,
– adaptacije,
– prizidave,
– nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– novogradnja (posamična, dopolnilna, gradnja za potrebe kmetij),
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– spremembe namembnosti (za stanovanja, za potrebe
kmetij, za potrebe obrti, za potrebe poslovnih prostorov,
ipd.),
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
10. člen
Gradnja prostostostoječih objektov je dopustna na tistih zemljiščih, kjer to omogoča oblikovnost terena in velikost razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami, ki jih določa kvalitetna okoliška grajena struktura.
11. člen
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih gradenj, preureditev stropno strešnih konstrukcij in adaptacij je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– možni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo
ekološkega ravnovesja v naravi in krajinskih značilnosti v
prostoru,
– poseg nadaljuje krajinski vzorec arhitekturne krajine
in ne ovira širše preglednosti prostora, značilne vedute in
dominantne poglede,
– dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funkcionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja
novogradenj oziroma prometno-tehnično varno,
– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno-tehničnimi predpisi,
– intenzivnost rabe prostora se s posamezno novogradnjo ne sme bistveno spremeniti.
12. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja ali širšega prostora. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namembnost.
Objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na
bivalne in delovne pogoje ter ekološko ravnovesje.
13. člen
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijske
dejavnosti je dovoljena na zemljiščih znotraj kmetijskih
gospodarstev sedanjih objektov na zalednih straneh naselja.
Ob tem morajo biti zagotovljene zadostne površine za dovoz
in manipulacijo.
14. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo
izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo dopolnjuje javni,
centralni prostor ali dopolnijo križišča v smislu poudarkov
orientaciji.
15. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok o pomožnih objektih je dopustna le, kadar v sklopu
obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnji se te potrebe rešujejo znotraj objekta.
16. člen
Večja reklamna znamenja in turistične oznake naj bodo
praviloma postavljena združeno na skupnih lokacijah, tako
da ne motijo okoliški ambient ter ne ovirajo prometa in
vzdrževanja komunalnih naprav. Kolikor niso redno vzdrževana, jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne
občinske inšpekcije.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene dejavnosti,
družbene dejavnosti, šport, rekreacijo ter ostale potrebe
(za obdobje do izgradnje trajnega objekta), sezonski turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo
na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. Pogoji za postavitev začasnih
objektov in naprav so analogni pogojem kot za trajne posege v prostor.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko
izda za sezono in največ za dobo dveh let. V aktu, s katerim
upravni organ dovoli postavitev začasnega objekta, mora biti
opredeljeno, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške
in v kakšnem roku. Nadzor opravlja komunalna inšpekcija, ki
vsako leto vsaj enkrat pregleda začasne objekte. Kriteriji za
predčasno odstranitev teh objektov so:
– vizualno izpostavljena lokacija, oviranje prometne preglednosti ali požarna ogroženost,
– velikost izstopa od silhuete naselja ali uličnega niza,
– neprimerni materiali (izvedeno iz odpadnih materialov ali netradicionalnih tipičnih materialov, ki so kot tujek v
prostoru),
– objekt ni tekoče vzdrževan,
– ob objektu se pojavljajo deponije odpadnega materiala,
embalaže ali se ustvarjajo ploščadi za nelegalno parkiranje.
18. člen
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko
izda na osnovi naslednjih kriterijev:
– dejavnost mora biti na danem območju opredeljena
kot deficitarna ali dopolnilna,
– dejavnost in lokacija ne sme biti izpostavljena,
– oblikovalska zasnova in merilo mora biti usklajena s
kvalitetnimi konstantami okoliških zasnov.
19. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji:
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali;
– ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje
zemljišča, objekta ali naprave pred nevarnimi vplivi na ljudi in
živali ter preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij;
– vse obstoječe in predvidene zelene površine je potrebno redno vzdrževati, varovati in ohranjati;
– tlakovanje dvorišč in urejanje igrišč je nujno uskladiti
z namembnostjo in velikostjo zazidave ter ureditvijo zelenih
površin;
– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem;
– v primerih, ko tvori rob naselja tipična zasaditev kot
so, sadovnjaki, zaraščen rob, drevored ali kakšen drug izpostavljen element narave je te elemente potrebo ohraniti.
2. Pogoji za urbanistično oblikovanje območij ter
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma
drugih posegov v prostor
LEGA OBJEKTOV
20. člen
Pri določanju lege objektov je upoštevati pogoje:
– novi objekti (stanovanjski in drugi) morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest,
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da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani
zdravstveni in požarnovarstveni pogoji,
– normalen odmik med objekti je enak ali večji kot 1,5
do 2-kratna višina v slemenu višjega objekta,
– kolikor ta odmik ni dosežen je nujno izvesti požarne
ukrepe,
– normalen odmik od parcelne meje naj bo 4 m ali
večji; v primerih, ko tak odmik onemogočajo terenski in
drugi vplivi, je lahko odmik manjši s soglasjem mejaša in
pozitivnimi soglasji pristojnih organizacij,
– večji odmik od meje je pogojen z zdravstvenimi in
požarnovarstvenimi pogoji,
– nadomestna gradnja objekta, ki je manj kot 2 m
oddaljena od meje, je možna na isti lokaciji v enakih gabaritih; sprememba namembnosti teh nadomestnih gradenj je
možna, če se z njo bistveno ne spreminja pretežna funkcija
območja,
– v strnjenih obcestnih naseljih je odmik praviloma
manjši, sledi kontinuteti postavitve objektov v ritmu v obcestni prostor, pri takem posegu je nujno pridobiti soglasje
mejašev,
– gradnja objektov ob gozdnih površinah znotraj ureditvenih območij naselij je možna v oddaljenosti minimalno
8 m; takšni objekti morajo biti opremljeni z iskrolovci. Objekti brez kurišč pa morajo biti minimalno 4 m oddaljeni od
gozdnega roba,
– kolikor se mejna površina zarašča, naj se stalno vzdržuje najmanj 20 m prosti pas med pozidavo in zaraščajočimi
površinami, zato mora lastnik takšnega zemljišča dati pozitivno soglasje v fazi pridobivanja lokacijskega dovoljenja,
– na robu ureditvenega območja naselja, kjer se je
gozd izkrčil, je potrebno vzpostaviti in oblikovati nov, vertikalno zaprt gozdni rob,
– pri krčitvi gozda znotraj ureditvenega območja naselja naj se ohranjajo posamezna odrasla drevesa,
– odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z zakonom o javnih cestah oziroma soglasjem pristojnih organov. Odmike pogojuje upravljalec in ne sme biti
manjši od 3 m, kar je cestni pas. Izjemoma so odmiki manjši
v naseljih, kjer novogradnja ali nadomestna gradnja, ki sledi
urbanistični zasnovi naselja ali pa je potrebno upoštevati
pogoje varstva kulturne dediščine,
– pri izdelavi kakršnih koli podrobnejših projektov v
cestni pas regionalnih cest je nujno upoštevati posebne
pogoje, ki jih določi Direkcija RS za ceste po pregledu
projektne dokumentacije,
– pri urejanju naselja je potrebno upoštevati vse gozdne in poljske poti, ki vodijo skozi ureditveno območje naselja, tako ohranjanjo dostop na zaledne gozdne in kmetijske
površine,
– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri
novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne
vrste komunalnih naprav,
– odmiki od vodotokov morajo biti v skladu s soglasjem
upravljalca vodotokov in pristojne službe za varstvo naravne
in kulturne dediščine.

OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN OKOLJA
21. člen
Novogradnje, nadzidave, prezidave in ostali posegi v
prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in
homogenost območja, zato naj se prilagodijo okoliškim objektom in ureditvam po:
– reljefnih danostih,
– makro in mikro klimatske razmeram,
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– ekološkim razmeram,
– strukturnim vzorcem poselitve,
– značilnostim urbanističnih in arhitektonskih tradicij
lokalnega graditeljstva,
– smeri kvalitetnih vedut,
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
– dostopnosti,
– odmiku od sosednjih objektov (ne smejo zmanjšati
osončenosti sosednjih objektov),
– sestavi osnovnih stavbnih mas, gabaritom sosednjih
objektov in njihovim merilom,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, še zlasti v kontekstu domačije,
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, še zlasti
oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve kvalitetnega odprtega prostora,
– načinu izvedbe prostorskih ločnic in cezur,
– načinu izvedbe ograj,
– drugim danostim, odvisnih od posameznega primera.
22. člen
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje
parcel mora biti usklajena z obstoječo tipologijo parcelacije
in lege stavbe na parceli (lega, velikost, dostopnost).
23. člen
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je upoštevati
naslednje pogoje:
– tloris: pravilna podolgovata tlorisna zasnova, ko je
daljša stranica in sleme strehe vzporedna s plastnicami ali
pravokotna pa na smer glavne komunikacije v naselju. Izjemoma je možno odstopanje od podolgovate tlorisne zasnove, kjer to pogojuje teren ali kjer je to že pravilo v zasnovi
prvotne zazidave,
– etažnost: z upoštevanjem tipoloških zakonitosti, oziroma prvotne pozidave praviloma obsegajo pritličje z izkoriščenim podstrešjem. Kjer to narekuje nagnjenost terena
obsegajo objekti tudi klet. V podrobnih pogoji in merilih so
maksimalni gabariti določeni za vsako naselje posebej,
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom
strešin med 35 in 45 stopinjami; smer slemena na objektu
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta oziroma usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditivijo zaselka;
strešna kritina je v temni barvi oziroma opečne barve; salonitne kritine niso dovoljene; zaključki streh s čopi so priporočljivi, kolikor je to značilnost obstoječih sosednjih objektov; na
objektih lahko nastopi v vzdolžni smeri središčna frčada,
– merilo objektov: velikost, omejitev pri zelo velikih,
lahko določajo merilo objekti domačije in razgibanost krajinskega reliefa,
– višina: ne sme presegati višin, ki izhajajo iz pogojev
za etažnost in streho; načeloma ne sme presegati višin
okoliških objektov ali dominant v prostoru, kolikor skladno s
krajinskimi zakonitostmi prostora poseg ne oblikuje nove
dominante,
– fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava
fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim prvobitnim objektom; horizontalna členitev fasad z okenskimi odprtinami (in vratmi) mora upoštevati vertikalno podolgovato zasnovo oblike odprtin; ni dopustna širitev okenskih odprtin; barva na fasadah naj bo v svetlih in nevsiljivih
tonih; obdelava stavbnega pohištva, ograj in drugih fasadnih
elementov naj bo v naravnih materialih, na izpostavljenih
legah vzdolžno ob glavni komunikaciji naselja je želena simetrično členjena fasada,

Stran

2498 / Št. 17 / 25. 2. 2000

– garaže: praviloma so garaže znotraj osnovnega tlorisa stanovanjskega objekta, izjemoma so garaže grajene kot
prizidek; v primeru prizidka je višina garaže pritličje, krito s
streho z enakimi oblikovalskimi pogoji kot za osnovni objekt;
podstrešje ni izkoriščeno.
24. člen
Pri oblikovanju poslovnih prostorov veljajo poleg analogno privzetih pogojev prejšnjega člena še naslednji pogoji:
– tlorisna zasnova, višina prostorov in eventualna etažnost je prilagojena dejavnosti poslovnih prostorov z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov,
– oblikovanje odprtin na fasadi sledi potrebam dejavnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati na obstoječih objektih horizontalno in vertikalno členitev. Zahteva po večjih steklenih površinah se rešuje v nizu izložbenih oken z vmesnimi
slopi, s tem pa se ohranja ritem oken kot na ostalem delu
stavbe (nadstropje),
– nova vhodna odprtina naj bo postavljena v os fasadne členitve objekta, kakor tudi vetrolov,
– pri objektih postavljenih v ulični gradbeni liniji ni dovoljeno postavljati na zunanji strani vetrolove, tudi nadstreški
nad vhodi so lahko le minimalni,
– novi vetrolovi naj se praviloma rešujejo znotraj poslovnih prostorov,
– vetrolovi, ki nastopajo kot prizidki na zunanji strani,
naj bodo oblikovani v skladno arhitektonsko celoto in z
materiali, ki nastopajo na preostalem delu stavbe in so usklajeni z objekti širše okolice in ulično opremo,
– kot dodatne fasadne elemente je možno namestiti
markize, svetlobne napise, okenske obrobe itd. Ti dodatni
elementi ne smejo ukinjati obstoječih horizontalnih in vertikalnih členitev na celotnem delu stavb in oblikovno dopolnjujejo glavni objet v skladno celoto.
25. člen
Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev
veljajo vsa prej našteta določila za oblikovanje drugih objektov ter še:
– tlorisne dimenzije objekta izhajajo iz vrst dejavnosti,
ki je v objektu,
– praviloma je etažnost objekta, ki je namenjen izključno opravljanju obrtnih storitev, le pritličen s streho; priporočljivo je, da so prostori in obrtna dejavnost v sklopu stanovanjskih objektov oziroma znotraj dvorišč; v tem primeru
veljajo za etažnost enaki pogoji kot za druge objekte.
26. člen
Dopustna je sprememba namembnosti za storitveno
obrt pod pogoji, da se zagotovijo normalni in varni dostopi,
dovozi, potrebna parkirišča ter ne nastopajo prekomerni
motilni vplivi na bivalno okolje.
27. člen
Gospodarski objekti za potrebe kmetijske dejavnosti
so lahko logično nadaljevanje stanovanjskih objektov –
vzdolžna dozidava, lahko so postavljeni na “ključ” ali prostostoječi v okviru domačije. Tudi za te objekte se uporablja
enak faktor zazidljivosti kot za ostale posege v naseljih.
Glede oblikovanja tlorisne zasnove, vertikalnih gabaritov in
strehe veljajo ista določila kot za stanovanjske objekte.
Pri oblikovanju večjih oziroma daljših gospodarskih objektov je nujno upoštevati merila obstoječih objektov ter
smiselno oblikovati silhueto naselja. Objekt je lahko sestavljen iz posamezno likovno ločenih gabaritov ali oblikovan z
optično členitvijo fasad. Za optično členitvijo fasad se uporabijo nakazani betonski pilastri ali barvna kompozicija.

Uradni list Republike Slovenije
Kolikor nastopajo kot dopolnilna gradnja tudi gnojne
jame in drugi elementi, ki povzročajo smrad, hrup, vibracije
jih je nujno locirati stran od bivalnih prostorov okoliških
objektov – na zaledno stran in jih izvesti na način, da ne
presegajo mejnih dovoljenih vrednosti bivalnega območja.
Gradnja pokončnih silosov, katerih gabariti presegajo
okoliško pozidavo ni dovoljena. Priporočajo se koritasti silosi.
28. člen
Pri oblikovanju pomožnih objektov in naprav veljajo
enotni pogoji prejšnjih treh členov ter še:
– praviloma se grade pomožni objekti kot prizidek k
stanovanjskim objektom ali gospodarskim objektom ali pa
kot samostojni objekt znotraj dvorišča,
– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti ali objekti domačije, ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov,
– garaže za osebne avtomobile s tlorisno površino do
25 m2. V primerih, ko se objekt garaže dograjuje, mora biti
nagib strešin v istem naklonu kot pri osnovnem objektu.
Kritina naj bo enotne barve za obstoječi in novi objekt (prizidek).
– garaža kot samostojni objekt
: višina – pritlični objekt
: streha – simetrična dvokapnica z naklonom med 35
in 45 stopinjami brez kolenčnega zidu ali ravna streha,
: kritina – enaka kot na stanovanjskem objektu.
29. člen
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo enotni
pogoji od prejšnjih štirih členov ter še:
– dopustna je nadzidava, gradnja prizidkov in pomožnih objektov, kolikor to dopušča velikost zemljišča. Pri razmerju zemljišče – objekti je potrebno upoštevati vse objekte
(obstoječe in predvidene) na določenem zemljišču. Količnik
pozidanosti je definiran za konkretno naselje v podrobnih
merilih,
– dozidava in nadzidava sme biti v taki velikosti, da
objekt v celoti bistveno ne odstopa od gabaritov sosednjih
objektov ali objektov znotraj domačije in se prilagodi reliefu
(ga ne negira) in tvori usklajen ulični niz,
– nadzidave objektov so možne v obsegu meril in pogojev za graditev novih objektov,
– prizidek oziroma nadzidavo je potrebno oblikovati v
skladno arhitektonsko celoto z obstoječim objektom,
– dograjevanje in prenavljanje objektov, za katera veljajo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opredeljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
30. člen
Za vzdrževalna dela na obstoječih objektih velja:
– načeloma je upoštevati vse prej naštete pogoje glede oblikovanja objektov,
– pri vzdrževanju je treba ohraniti prvotne elemente
členitve fasad, okenske obrobe, šivane robove, zatrepno
oblikovanje itd.,
– pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na objektih mora
biti nova kritina v zahtevanih barvah kot velja za druge objekte.
31. člen
Za poseganje v objekte in območja naravne in kulturne
dediščine ter njihova vplivna območja, kot tudi za posege v
odprtem prostoru, je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za razglaše-
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ne spomenike naravne in kulturne dediščine veljajo določila
sprejetih odlokov o razglasitvah.
32. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa, klopi, kakor tudi pomožni in začasni objekti in naprave, reklamna
znamenja in turistične oznake, morajo biti v posameznih ožjih
območjih naselij oblikovana enotno po predhodno izdelanem
celostnem konceptu, ki ga potrdi občinski svet.

Št.

17 / 25. 2. 2000 / Stran 2499

Vsaka novogradnja si mora urediti okolico vsaj v minimalnem obsegu v roku 10 let po izdanem gradbenem dovoljenju. Minimalen obseg predstavlja ureditev dovoza, dostopa, zelenice ob cesti ter prostor za posodo za odpadke.
4. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo
urejanje
OBLIKOVANJE GRADBENIH PARCEL

RUŠITVE IN ODSTRANITVE OBJEKTOV
33. člen
Dotrajani objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo varnost prometa, oziroma varnost ljudi in imetja, ali predstavljajo potencialno nevarnost s strani ogrožanja zdravega bivalnega okolja se lahko odstranijo z odločbo upravnega organa
na stroške lastnika. Za rušitve in odstranitev objektov se
mora pridobiti lokacijsko dovoljenje na podlagi sanacijske
zasnove.
3. Merila in pogoji urejanja zelenih površin in okolice
objektov
34. člen
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja in se mora podrejati
večinskim kvalitetnim rešitvam v prostoru.
Odprte površine, ki imajo javen značaj morajo biti urejene skladno z ambientalno podobo ožjega in širšega območja. Občinski svet določi upravljalca teh površin.
Ureditev zunanjih površin mora zagotoviti oblikovno povezavo objekta z okoljem. Zemljišče se na robnih površinah
naselja zazeleni z avtohtonim zelenjem po možnosti z organskimi formami oblikovanja.
UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
35. člen
Planiranje terena praviloma ni dovoljeno. Oporni zidovi
so na vidni strani grajeni v naravnem kamnu maksimalne
višine 0,80 m oziroma so terasasti z vmesno zasaditivijo. Pri
urejanju okolice objektov je priporočljivo uporabiti avtohtone
drevesne in grmovne vrste ter naravne materiale.
OBLIKOVANJE OGRAJ IN OBCESTNIH ZIDOV
36. člen
Ograje okoli zemljišča je možno postaviti:
– ograja je lahko kamnita do maksimalne višine 0,80 m
z možnostjo montažne lesene ali kovinske ograje do skupne
višine 1,50 m,
– ograja pa je lahko tudi živa meja, kjer ne ovira splošne preglednosti prostora,
– višinske razlike na zemljiščih naj bodo praviloma premoščene z ozelenjenimi brežinami (travnatimi). V primeru postavitve opornega zidu mora biti le ta intenzivno ozelenjen,
– možna je postavitev ograje v mejo, če meja ni sporna.
37. člen
V primerih, ko ograja moti preglednost v cestnem prometu lahko pristojni upravni organ odredi, da se zniža oziroma odstrani.

38. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti,
razen v primeru, če je že zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
39. člen
Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v
območju in naj bo oblikovana v konceptu starejše parcelacije – ne karejsko.
Za prostostoječe stanovanjske objekte naj bo celotna
površina zemljišča praviloma najmanj 1,5 krat večja od bruto
etažne površine objekta.
Novograjeni objekti obrtne dejavnosti in kmetijsko gospodarski objekti imajo določene večje parcele oziroma najmanj 1,8 krat večje od bruto etažne površine predvidenega
objekta.
DOLOČITEV FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
40. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa za obstoječe objekte in novogradnjo na osnovi namembnosti in velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih danosti, ob upoštevanju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objektov
in naprav ter omejitve uporabe zemljišča po posebnih predpisih. Izris funkcionalnega zemljišča opravi pooblaščena
družba ali posameznik za področje geodetskih storitev.
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog
objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 2,5 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg funkcionalnega zemljišča in je 1,2 ob objektu in dostopu,
– za kmetijske gospodarske objekte je minimalna širina okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega
prostora mehanizacije majmanj v radiu 15 m, širina dovoza
pa najmanj 3,5 m, kolikor zaradi podreditve obstoječi morfologiji okoliške zazidave ni potrebna posebej prilagojena
zasnova,
– za proizvodne objekte se velikost funkcionalnega
zemljišča določi glede na velikost objekta, gostoto in racionalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih
proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,
– za objekte, ki so namenjeni izključno opravljanju obrtnih dejavnosti, se velikost funkcionalnega zemljišča določi
glede na tehnološke zahteve dejavnosti ter ob smiselnem
upoštevanju meril za stanovanjske objekte,
– za blokovno gradnjo se določi funkcionalno zemljišče lahko v sklopu podobnih objektov, in sicer zemljišče
obsega: 1,20 m minimalna širina ob objektu, dovozi v širini
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min. 3 m in dostopi min. 1,20 m ter minimalno prosto
površino ali zelenico s povprečjem ca. 20% površine objekta; parkirišče ima lahko samostojno funkcionalno zemljišče.
V primeru, da so objekti grajeni v gradbeni ulični črti je meja
funkcionalnega zemljišča na ulični strani enaka liniji kapi
strehe ali nadstreškov objekta;
– za vse objekte velja, da kolikor je dejanska parcela
manjša od funkcionalnega zemljišča (ugotavljanje na osnovi navedenih meril), se upošteva dejanska površina
parcele.
41. člen
Pri novogradnjah in pri drugih posegih na objektih mora biti vsaki lokacijski dokumentaciji vrisano funkcionalno
zemljišče, izmerjena njegova velikost ter izračunan faktor
zazidljivosti (uzurpacija).
5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
42. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s
pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo prostorski ureditiveni pogoji.
43. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi
ustreznimi značilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas
po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju
tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot je izvedba kolesarskih stez in peš
poti, ureditev mirujočega prometa vzdolž cestišča ali na
drugih prostorih, določenih s projektno dokumentacijo,
izvedba urgentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestnega prostora skladno s pogoji voznega odvijanja prometa.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njegovim namenom, zato mora za vsak tak poseg
izdati soglasje pristojni upravni organ.
44. člen
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so načrtovane za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v
zvezi s komunalnim urejanjem.
45. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira promet in da se ne poškoduje
cest in cestnih objektov. Uredijo se lahko s soglasjem pristojnega upravljalca ceste.
Interni dovozi in pristopi naj bodo praviloma navezani
na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.
Pri graditivi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
46. člen
S tem odlokom določamo naslednje odmike novih objektov od nekategoriziranih cest in vaških poti:
– stanovanjski objekti – najmanj 5 m od roba cestišča,
– centralni objekti in turistično-gostinski objekti – najmanj 6 m,
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– proizvodni objekti – najmanj 10 m,
– pomožni objekti – najmanj 4 m;
Odmik od teh določil je možen, če to narekuje način
obstoječe pozidave, oblikovanje uličnega niza ali gradbene
črte ali konfiguracije terena, pod pogojem, da z njim soglaša
upravljalec ceste oziroma poti. Za te primere je nujno predhodno izdelati zasnovo umestitve objekta v prostor glede na
ožjo okolico in sosednje objekte. Zasnova je sestavni del
lokacijske dokumentacije.
47. člen
S tem odlokom so določene tudi pogoji za potrebe
intervencije. Poti in prihodi med zgradbami morajo biti
dimenzionirani tako, kot javne komunikacije. Širina enosmerne ceste z izhodom mora biti najmanj 3,5 m, dvosmerne ceste pa 5,5 m. Dovozi na dvorišče so široki
najmanj 3 m. Dovoz s ceste ali odprt prostor pred objektom naj bo širok najmanj 2,5 m (100 m2 tlorisne površine
zgradbe).
Robniki pri pločnikih ob intervencijskih poteh in dostopih do objekta ne smejo biti višji od 12 cm.
48. člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri
novogradnjah, dozidavah in nadzidavah zagotoviti možnost
parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu tudi vsaj eno odstavno mesto na investitorjevem zemljišču. Kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja
tudi dejavnost, je potrebno prišteti potrebna parkirišča tudi
za konkretno dejavnost.
49. člen
Pri objektih različnih dejavnosti pa je potrebno zagotoviti primerno število parkirišč na zemljišču investitorja
glede na dejavnost. Za vsako dejavnost je nujno zagotoviti
vsaj eno parkirno mesto za stranke. Za poslovalnice z
večjo površino uredimo eno parkirno mesto po naslednjem
razrezu:
– 60 m2 površine trgovskega objekta,
– 50 m2 površine poslovnega objekta,
– 75 m2 družbena in kulturna dejavnost,
– 60 m2 šolskega objekta,
– 3 zaposlene v industrijskih objektih,
– 6 gledalcev za športna igrišča,
– od 3 do 5 ležišč v prenočitvenih objektih,
– 0 sedežev v gostinskih lokalih,
– 0 sedežev za gledališča in kulturne dvorane.
Kolikor investitor ne zagotovi primernega števila parkirišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje javno
parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusu 100 m ni
možnosti zagotoviti parkirišč, se dejavnost ne more opravljati.
50. člen
Na vseh avtobusnih postajališčih morajo biti urejena
izogibališča zadostne širine in dolžine za nemoteno ustavljanje avtobusov izven cestišča. Lokacije naj bodo izbrane na
ravnih odsekih cest, izven križišč na preglednem delu ceste.
V strnjenih naseljih, kjer ni možna drugačna rešitev je dovoljeno ustavljanje avtobusov na za to označenih mestih (horizontalna in vertikalna signalizacija).
Postajališča naj bodo primerno urejena za čakanje,
vstopanje in izstopanje. Ti prostori naj bodo izvedeni v trdem
nezdrsljivem tlaku in dobro osvetljeni ter po možnosti ločeni
od ostalih površin.
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6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja
zemljišča
51. člen
Da bi v ureditvenih območjih naselij zagotovili primerne
bivalne in delovne pogoje, je potrebno pri vseh posegih v
prostor upoštevati normative za opremljanje naselij s komunalno infrastrukturo.
Komunalna oprema obsega:
– omrežje in naprave za oskrbo s pitno in požarno
vodo,
– omrežje in naprave za zbiranje, odvod in dispozicijo
odplak,
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– elektro omrežje,
– telefonsko omrežje in naprave,
– proste javne površine,
– pokopališča;
Za izdajo lokacijskega dovoljenja za lokacijo infrastrukturnih objektov in naprav se po tem odloku izdela lokacijsko
dokumentacijo.
52. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
novozgrajeno komunalno omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno in požarno vodo, oskrbo z električno
energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in omrežja zvez.
53. člen
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove in
strokovne osnove, ki so jih izdelale pooblaščene delovne
organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Loška dolina.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.).
54. člen
Po končanih kakršnihkoli delih za potrebe infrastrukture je nujna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje skladno s
soglasjem lastnika zemljišča.
VODOTOKI
55. člen
Ves nadzemni vodni svet (vodotoki, hudourniki, območja s hudourniškim značajem, melioracijski jarki in njihova poplavna območja – inundacijska območja poplavne vode 100-letne pogostnosti) predstavlja območje varovalnega
režima. Za vsak poseg je potrebno po veljavni zakonodaji
pridobiti vodnogospodarske pogoje in vodnogospodarsko
soglasje Ministrstva za okolje in prostor.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja in
istega prečkajo, je nujno urediti tako, da bodo vsi stanovanjski
in drugi objekti varni pred 100-letnimi vodami. Tako zbrane
vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki je sposoben sprejeti iste brez škode za dolvodne obrežne lastnike.
Za vse posege v obvodnem prostoru to je v poplavnem
območju stoletne vode, je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojne spomeniško varstvene službe.
Ob strugah hudournikov in melioracijskih jarkov je potrebno zagotavljati koridor širine 4 m, zaradi dostopa s TGM
za potrebe vzdrževanja.
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VODOOSKRBA

56. člen
Na območjih z javnim vodovodnim omrežjem je nujna
priključitev na to omrežje pod pogoji upravljalca. Pri izdelavi
dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise,
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov za
Občino Loška dolina ter odlok o pogojih dobave in načinu
odjema pitne vode na območju Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 35/85). Na območjih varovanja vodnih virov v Občini
Loška dolina se morajo vsi posegi izvajati v skladu z odloki o
varstvu pitne vode.
Ob izgradnji novih objektov, ki bodo oskrbovani z vodo, je potrebno proučiti kapacitete vodooskrbe in jih v primeru nezadostnosti povečati. Na območjih, kjer je predvidena gradnja vodovodov, se lahko sočasno vrši tudi gradnja
drugih objektov. Ti objekti lahko dobijo uporabno dovoljenje
po priključitvi na vodovod.
57. člen
Na območjih, kjer javnega vodovoda ni, si morajo investitorji izvesti primerno individualno vodooskrbno napravo v
skladu s higienskimi in zdravstvenimi pogoji (lovilni sistem s
kapnico, lastni izvir, dovoz s cisternami).
Za požarno zaščito je potrebno predvideti zadostne
količine vode. V kolikor območje ni oskrbovano z omrežjem
s premerom vsaj DN 110, je potrebno za potrebe požarne
vode zgraditi požarne ali večnamenske bazene s primerno
količino vode.
Na območjih, kjer so vodovodni sistemi, je na osnovi
Pravilnika o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požara (Uradni list RS, št.
30/91) potrebno načrtovati zadostno število nadzemnih hidrantov. Hidrante namestimo v razdalji od 5 do 20 m od
objekta, kjer je razdalja med hidranti maksimalno 80 m.
ODVODNJAVANJE ODPLAK
58. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi. V naseljih, kjer se
zgradi fekalna kanalizacija ali je planirana izgradnja, se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje najkasneje v
enem letu po izgradnji fekalnega kolektorja oziroma začetku
obratovanja čistilne naprave.
Odvozi iz čistilnih naprav se izvedejo praviloma na urejeno centralno odlagališče odpadkov pod posebnimi pogoji,
ki jih je dolžan zagotoviti upravljalec.
Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise, odlok o o upravljanju, vzdrževanju in obvezni uporabi kanalizacije v Občini Cerknica (Uradni list SRS,
št. 32/79). Celoten kanalizacijski sistem se izvede vodotesno. V območjih z zgrajenim kanalizacijskim sistemom je
priključitev obvezna. Vsi priključki in prvi revizijski jašek je
lociran na uporabnikovem zemljišču.
Sanitarne odplake je obvezno speljati na čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le,
če so predhodno očiščene do mere kot to zahteva zdravstvena inšpekcija. Kolikor v tehnološkem postopku uporabljajo
strupene snovi, se zahteva reciklaža z odvozom suspenzij na
za to določena odlagališča.
59. člen
Na območjih poselitve, kjer ni kanalizacije, se odvod
fekalne vode do izgradnje kanalizacijskega sistema, rešuje z
individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekatnimi grez-
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nicami brez iztoka, ki se po potrebi praznijo. Pri tem je nujno
upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov (odlok o varstvenih
pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica – Uradni
list SRS, št. 2/88 in Uradni list RS, št. 31/93).
V lokacijski dokumantaciji je nujno opredeliti pod kakšnimi pogoji se lahko spuščajo vode iz greznic, skladno s
pogoji vodnega gospodarstva.
V posameznih naseljih je prepovedan izpust greznic
preko ponikovalnic, zato je nujno občasno praznjenje greznic. Praznjenje greznic mora biti organizirano po načrtu
komunalne storitve skladno z veljavnimi predpisi.
60. člen
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo
biti v skladu s predpisi oziroma pogoji zdravstvenega soglasja. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna brez
iztoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se lahko
odvaža na kmetijske površine. Gnojevka se mora takoj podorati. Deponiranje gnojevke na principu “obdelane lagune”
ni dopustno. Na kmetijska zemljišča, ki so pod varstvenim
režimom zajetij pitne vode, ter pribrežna zemljišča vodotokov, se tekoča vsebina greznic, gnojnih jam in gnojišč (gnojevka) ne sme odvažati.
V naseljih, zaselkih in ob posameznih objektih, kjer so
gnojnične jame in gnojišča neurejena, se le-ta morajo urediti
ali primerno sanirati v sklopu ureditev na parceli.
61. člen
Meteorne vode iz asfaltnih površin, parkirišč, manipulativnih platojev in drugih odprtih površin morajo imeti urejen
odtok meteorne vode brez posledic na sosednja zemljišča.
Urejena meteorna kanalizacija iz utrjenih površin, kjer se
odvija motorni promet morajo biti speljane preko maščobnikov v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.
Meteorne vode z zelenih in gozdnih površin ter streh
morajo biti speljane v ponikovalnico oziroma v naravne recipiente – odprte jarke.
62. člen
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču manipulirajo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske
površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem
razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih
voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient.
KOMUNALNI ODPADKI
63. člen
Odstranjevanje, odvažanje, zbiranje, sortiranje in odlaganje smeti in odpadkov je določeno z občinskim odlokom.
V naseljih mora pooblaščena organizacija za odvoz
odpadkov iz gospodinjstev in smeti, s pristojnimi službami
določiti mesta za postavitev skupinskih kontejnerjev in poskrbeti za njihov redni odvoz na urejeno komunalno deponijo. Za ureditev lokacij skupinskih kontejnerjev se izdela lokacijska dokumentacija z izvedbeno zasnovo ureditve samega
prostora.
Urejena ploščad za kontejnerje mora biti dobro dostopna za peš in dostavni promet, dobro osvetljena, ne sme
prepuščati izcedne vode v podtalje in ne sme skupaj s
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kontejnerjem in ozelenitvijo predstavljati oviro pri preglednosti prometa ali uličnega izgleda naselja.
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave vodotokov ali na zamočvirjena kmetijska
manj vredna zemljišča.
ELEKTRO OMREŽJE
64. člen
Vsi objekti, razen pomožnih objektov morajo biti priključeni na javno električno omrežje pod pogoji, ki jih določi
upravljalec v elektroenergetskem soglasju.
Na območju Občine Loška dolina potekajo 20 kV daljnovodi distribucijskega značaja. Gradnja objektov v koridorju SN prostozračnih vodov ni dovoljena. Koridor SN voda
znaša 15 m. Gradnja objektov v bližini zemeljskih vodov je
možna pod pogojem, da je zagotovljen min. odmik med
kablom in objektom 1 m.
65. člen
Spodaj navedena naselja so energetsko urejena, zato
se priklop novih odjemalcev izvaja na podlagi pogojev izdanega elektroenergetskega soglasja. Energetsko urejena naselja so: Podlož, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Iga vas, Podgora, Babna Polica.
Na območju ostalih naselij je možen priklop selektivno
pod posebnimi pogoji do izgradnje novih TP postaj.
Pri priklopu večjih skupin odjemalcev – novih objektov
je nujno izdelati skupno dokumentacijo za izvedbo nizkonapetostnih priključkov oziroma predvideti lokacije za nove TP
postaje ter koridorje za 20 kV vode.
OMREŽJE ZVEZ
66. člen
V skladu z veljavno zakonodajo se predvidi razvod telefonskega omrežja. Praviloma se predvidi možnost priključitev vseh objektov na telefonsko omrežje pod pogoji upravljalca.
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je predhodno potrebno pridobiti ustrezno soglasje. Kolikor na željo
investitorja novega posega pride do prestavitve dela TK
omrežja, se prestavitev izvede na stroše investitorja.
67. člen
Za sprejem radijskih in televizijskih programov je možna izgradnja repetitorjev, satelitskih in drugih anten. Možno
je zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na
glavno antensko postajo. Mikrolokacija teh antenskih objektov ali naprav se določi v lokacijskem postopku na podlagi
pozitivnega soglasja pristojnega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
CESTNO OMREŽJE
68. člen
Dovoljena je rekonstrukcija lokalnih in vaških cest.
Izjemoma je dovoljena taka novogradnja manjših odsekov
lokalnih cest, ki bistveno prispeva k izboljšanju in varnosti
cestnega prometa. Vsa merila in pogoje za trase lokalnih
cest se ugotavlja v lokacijskem postopku, kjer je nujno
definirati sanacijsko ureditev tangiranih obcestnih zemljišč.
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POKOPALIŠČA
69. člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe. Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegov v območje
pokopališča pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru (ne v smeri naselij),
– pokopališča naj imajo minimalen 10-metrski varovalni pas,
– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja in delovanja
prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč,
– obstoječe obodne zidove ali druge kvalitetne ločnice
okrog pokopališč se mora kot krajinske značilnosti ohraniti
ter jih pri širitvah logično dopolniti;
70. člen
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopališč je potrebno poleg ureditev grobnih polj definirati tudi
pogoje ureditve dostopov, slovesnostnih ploščadi, ureditev
prostorov za odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljenj
je potrebno pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za
varstvo voda, ki opredeli pogoje glede izcednih vod ter
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
7. Merila in pogoji glede varovanja naravne in
kulturne dediščine
71. člen
Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati v
skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz
planskih aktov ter določil sprejetih odlokov o razglasitvah
spomenikov.
Na območjih in objektih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturno-zgodovinske spomenike in naravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v skladu z zakonskimi določili razglasitvenega dokumenta.
Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spomenika ali znamenitosti in načina varovanja, ki jih je pripravil
pooblaščen zavod, so sestavni del tega odloka.
72. člen
V skladu z dogovorjenimi cilji ohranjanja identitete prostora je nujno na podlagi lokacijskega ogleda opredeliti občutljivost posega na ohranjanje tipike arhitekturne krajine.
Pri posegih, ki posežejo v vplivno območje teh kvalitet je
nujno predhodno izdelati zasnovo tako, da ustvari vsebinsko, likovno, simbolno, hierarhično in ekološko kvalitetno
nadgradnjo identitete arhitekturne krajine, hkrati pa zagotavlja jasno izraženo kontinuiteto identitete prostora. To zasnovo naj izdela le strokovno usposobljena organizacija.
73. člen
Seznam vseh spomenikov in območij naravne in kulturne dediščine je opredeljen v Strokovnih podlagah s področja varstva naravne in kulturne dediščine za izdelavo PUP
Loška dolina, ki jo je izdelal Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine – Ljubljana, v aprilu
1998. Skladno s to evidenco se uporabljajo posebni varstveni režimi, ki so v sklopih opredeljeni v nadaljnjih členih.
74. člen
Dendrološka dediščina
Prepovedano je:
– sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno
uničevati ali poškodovati drevesa ali njihove dele,
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– spreminjati rastiščne pogoje, npr. odstranjevati zemljo, odkrivati korenine, zasipavati deblo, zasipavati rastišče
oziroma površino nad koreninami, občasno ali stalno poplavljati rastišče, spreminjati višino talne vode, kislost oziroma alkalnost tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi na območju ter odlagati odpadne snovi,
– spreminajti obstoječo osenčenost dreves in rastišča
(npr. razgaljati krošnjo ali deblo, zasenčiti drevesa s stavbami ali napravami itd.),
– obešati ali postavljati tuja telesa na deblo korenine ali
veje (npr. svetilke, nosilce žičnih vodov, table, omarice,
antene, razgledišča, stopnice ipd.),
– zgraditi stalne objekte ali zgradbe na območju neposrednega rastišča,
– za vse posege je pridobiti soglasje pristojne strokovne službe.
75. člen
Drevoredi
Prepovedano je:
– uničevati ali poškodovati drevje (veje, debla ali korenine),
– spreminjati oblikovno zasnovo drevoreda (npr. zasajati nova drevesa ipd.),
– spreminjati ekološke (npr. zviševanje ali zniževanje
talne vode, razsipavanje ali zniževanje zemljišča na rastišču,
odkopavanje korenin, zasipavanje debla ipd.),
– izvajati takšna gradbena dela, ki lahko prizadenejo
posamezna drevesa ali drevored (npr. miniranje, vibracije
ipd.),
– v območju rastišča izvesti komunalne vode.
76. člen
Arheološka dediščina
Arheološki tereni in najdišča se varujejo z varstvenimi režimi za to dediščino. Vsak poseg v arheloški teren
mora biti usklajen s pogoji, ki jih narekuje posamezna
arheološka lokaliteta in ne sme razvrednotiti njene pričevalnosti ali jo celo uničiti. Podrobne pogoje izdela za vsak
poseg posebej pristojna strokovna služba v lokacijskem
postopku.
Prav stopnja varstvenega režima
Najstrožja stopnja varovanja zahteva, da se ohrani spomenik oziroma objekt dediščine v kar najbolj izročenem
stanju. Dovoljeni so le posegi za ohranitev, se pravi raziskovanje, konzervacija in prezentacija.
Druga stopnja varstvenega režima
Ta dovoljuje spremembe na spomeniku in dediščini,
vendar tako, da se ohranijo njune lastnosti. Pred vsakim
posegom na arheološkem terenu je treba izvesti zavarovalno
izkopavanje, s katerim rešimo drobne najdbe in strokovne
podatke, nepremične sestavine pa lahko postanejo nov element v okolju ali v objektu.
Tretja stopnja varstvenega režima
Najmilejša stopnja dopušča vse drugorodne posege na
dediščini, tudi popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred
uničenjem moramo dokumentirati oziroma izvajati strokovni
arheološki nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
77. člen
Umetnostno-zgodovinska dediščina
Graditev novih objektov, prenove, dozidave in gradnje
nadomestnih objektov v vidnem polju kvalitetne arhitekture,
ki predstavlja dediščino ali spomenik mora potekati ob sodelovanju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Objekt spomenika ali dediščine se varuje z varstvenimi režimi:
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Prvi varstveni režim
– varovanje objekta v celoti, v svoji neokrnjenosti in
izvirnosti,
– dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in
po potrebi konzerviranju in restavriranju objekta,
– varovanje neposredne okolice in vplivnega območja
objekta,
– kakršnikoli posegi so dovoljeni le ob upoštevanju
strokovnega mnenja in pogojev, ki jih predpiše pristojna
služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Drugi varstveni režim:
– varovanje objekta v avtentični pričevalnosti,
– dejavnost v okviru objekta mora biti v skladu z njegovim značajem,
– varovanje neposredne okolice objekta,
– za vsak poseg je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Tretji varstveni režim
– varovanje objekta z možnimi rekonstrukcijami in nadomestitvami v skladu s strokovnim mnenjem pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– varovanje lokacije objekta.
78. člen
Etnološka dediščina
Varstveni režimi za etnološko dediščino narekujejo naslednje omejitve:
Prvi varstveni režim za etnološko dediščino:
– objekt se varuje v celoti, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti,
– poleg izvirne dejavnosti mora objekt služiti le potrebam varstva in po potrebi konzerviranju in restavriranju,
– varovanje neposredne okolice in vplivnega območja
objekta,
– kakršnikoli posegi so dovoljeni le ob upoštevanju
strokovnega mnenja in pogojev, ki jih predpiše pristojna
služba za varstvo naravne in kulturne dediščine;
Drugi varstveni režim za etnološko dediščino:
– varovanje objekta v avtentični pričevalnosti,
– varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, rastra
in barve strešne kritine,
– varovanje tlorisne zasnove objekta,
– varovanje strukture fasad, fasadne členitve ter posameznih arhitektonskih detajlov,
– za vsak poseg je potrebno predhodno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
Tretji varstveni režim za etnološko dediščino:
– varovanje stavbne gmote, višinskega gabarita, strešnega naklona ter rastra kritine,
– varovanje pomembnejših arhitekturnih detajlov,
– dovoljene so rekonstrukcije objekta, vendar v skladu
s pogoji, ki jih predpiše pristojna organizacija za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Arhivsko varstvo za etnološko dediščino:
– varuje se posamezen objekt, ki ne sodi v prvi varstveni režim in je tako dotrajan, da je sanacija neracionalna,
– potrebno je izdelati izmere objekta, načrt obstoječega stanja in celovito fotodokumentacijo,
– ob vseh posegih mora biti predhodno obveščena pristojna organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine;
79. člen
Urbanistična dediščina
Vartsveni režimi za urbanistično dediščino narekujejo
naslednje omejitve:
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Drugi varstveni režim za urbanistično dediščino:
– varujejo se značilne vedute na silhueto in dominanto
naselja, s čemer je povezana določena nezazidljivost prostora,
– varuje se tlorisna zasnova naselja, historične gradbene linije v naselju in posamezni ambienti,
– varujejo se značilne stavbne gmote, višinski gabariti,
arhitekturni detajli, strukture fasad, nakloni strešin, usmeritev slemen in struktura fasad posameznih sestavnih delov
naselja,
– varuje se tudi neposredna in širša okolica naselja,
– vsi posegi v prostor morajo biti skrbno pretehtani, za
njih je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Tretji varstveni režim za urbanistično dediščino:
– varujejo se značilne vedute na silhuetu in dominanto
naselja,
– varuje se tlorisna zasnova naselja in posamezni ambienti,
– pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah je potrebno upoštevati značilne stavbne gmote in višinski gabararit v
naselju ter smeri slemen in naklone strešin,
– za vse posege v naselju je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine;
80. člen
Zgodovinsko–memorialna dediščina
Skladno z zakonodajo so za varovanje različnih primerov zgodovinske dediščine predvideni različni režimi:
Prvi varstveni režim
– varuje ter ohranja neokrnjene in izvirne vse spomeniške lastnosti dediščine, njene kulturne vrednosti, pa tudi
snov, ki je z njim povezana,
– vsi posegi se morajo podrediti spomeniški izvirnosti
in funkciji,
– prepovedana so kakršnakoli dela, ki bi motila memorialno, kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost dediščine.
Ta varstveni režim velja tudi za grobove in grobišča, ki
so sicer varovani s posebnim zakonom.
Drugi varstveni režim
– ohranjajo se osnovne in najpomembnejše prvine izvirnega stanja zgodovinskih objektov dediščine, njenih spomiških lastnosti, kulturnih in zgodovinskih vrednot,
– pri objektih je potrebno ohraniti stavbne gmote in
druge gabaritne značilnosti, ki so značilne za kraj in njegovo
okolico,
– vsi posegi na teh objektih se podrejajo konzervatorskim in restavracijskim posegom, ki morajo biti pod nadzorom pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine,
– urejanje neposredne okolice je usklajeno z osnovnimi značilnostmi zgodovinske dediščine.
Tretji varstveni režim
– omogoča preoblikovanje izvirnega stanja,
– ohranja pa neokrnjene in izvirne le njene posamezne
bistvene spomeniške lastnosti, ki niso vezane niti na izvirno
snov,
– vsi posegi morajo biti usklajeni z zahtevami pristojne
službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
81. člen
Tehniška dediščina
Med nepremično tehniško dediščino sodijo posamezni
gospodarski objekti (kovačije), vodnjaki in mostovi, za katere velja enoten varstveni režim:

Uradni list Republike Slovenije
– varuje se objekt v celoti,
– varujejo se vsi pomembni arhitekturni detajli,
– varuje se ožja okolica objekta.
8. Merila in pogoji glede varovanja okolja
82. člen
Pred posegom v prostor, ki ima kakršenkoli vpliv na
okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), podzakonskih in občinskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.
83. člen
Pri varstvo okolja je nujno paziti na:
– zaščito vodotokov pred onesnaževanjem,
– zaščito vodnih virov,
– organizacijo odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, njih sortiranje in deponiranje,
– sanacijo neurejenih odlagališč odpadkov,
– sanacijo območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov hrupa znotraj naselja,
– sanacijo industrijskih virov onesnaževanja zraka in
preprečevanje nastajanja novih oziroma njihove zgostitve v
območjih, ki so že danes obremenjena,
– skladiščenje tekočih goriv in naftnih derivatov,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih posebnih in
splošnih javnih zelenih površin, ki so: javni parki, nasadi,
drevoredi, zelenice, posamezne skupine dreves, posamezno drevo, ki je za naravno okolje pomembno, zelene površine pri stanovanjskih naseljih, zelenice ob javnih komunikacijah in vodnih površinah, ob spomenikih in zgodovinskih
objektih, športna in otroška igrišča, šolski vrtovi, pokopališča in območja namenjena vrtičkarjem,
– varovanje kakovostnega naravnega prostora in saniranje degradiranih površin,
– preprečevanje deponiranjem raznega odpadnega materiala v zaledju gradenj in ob prometnih površinah.
VARSTVO PRED HRUPOM
84. člen
Znotraj ureditvenih območij naselij je potrebno s tehničnimi ukrepi zagotoviti primerno raven hrupa tako, da raven hrupa ni presežena glede na opredelitev pretežne namembnosti območja skladno z veljavnimi predpisi.
VARSTVO TAL
85. člen
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali v
podtalje.
Gradnja proizvodnih objektov tudi farm mora imeti izdelano študijo obremenitve okolja (PVO) s strani pooblaščene
organizacije.
Za vse izkope zemlje se določijo pogoji v lokacijski
dokumentaciji skladno z občinsko politiko o ravnanju s
plodno zemljo. Za izkope iz vrtač se mora izdelati lokacijska dokumentacija, s katero se določi način, količina
izkopa in sanacija vrtače po opravljenem izkopu. Za take
posege se mora pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
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ZELENE POVRŠINE
86. člen
S tem odlokom se obravnavajo naslednje zelene površine v območju naselij:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– zelenice v stanovanjskih in industrijskih kompleksih,
– zelenice v centralnem delu naselij,
– zelenice ob javnih objektih,
– zelenice ob javnih komunikacijskih površinah,
– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih, posameznih turističnih in drugih objektih,
– zelene površine v sklopu rekreacijsko-športnih kompleksov,
– zelenice v sklopu pokopališč,
– zelenice kot ločnice med posameznimi dejavnostmi.
87. člen
Zelene površine pa se delijo glede na rabo in način
vzdrževanja:
– zelene površine za skupno rabo, s katerimi gospodarijo komunalne organizacije in krajevne skupnosti,
– zelene površine z omejeno skupno rabo, s katerimi
gospodarijo upravljalci, uporabniki ali lastniki in so ob
proizvodnih, oskrbnih, vzgojno-varstvenih objektih, šolah,
infrastrukturnih objektih, športno-rekreacijskih objektih ter
večstanovanjskih objektih,
– zelene površine za individualno rabo so zelene površine ob individualnih stanovanjskih objektih.
88. člen
Za ureditev novih in prenovo obstoječih zelenih površin
za skupno rabo ter zelenih površin z omejeno skupno rabo
se izdela zasaditveni načrt, ki definira zasnovo, razporeditev
programskih prvin kot so komunikacije, vegetacija, gradbeni
elementi, komunalna infrastruktura in naprave, način varovanja naravnih prvin ter eventualno opremo.
Na teh površinah je prepovedano sekanje drevja kot vsi
posegi vanje, ki niso skladni načrtom zasaditev in namembnostjo površin.
89. člen
Lastniki in investitorji zelenih površin za skupno rabo
ter zelenih površin z omejeno skupno rabo so dolžni vzdrževati, prenoviti ali na novo urediti zelene površine v skladu z
izdelano zasaditveno zasnovo in s pozitivnim mnenjen pristojnega občinskega organa.
Lastniki zelenih površin za individualno rabo, lahko svobodneje oblikujejo in zasadijo te površine. Mejne zasaditve
pa ne smejo imeti vpliva na sosednje zemljišče.
IV. PODROBNA MERILA IN POGOJI ZA NASELJA
90. člen
Osnovna izhodišča tipov naselij določajo pozicijo posameznega naselja v omrežju naselij, ki sledi racionalni organizaciji dejavnosti v prostoru in optimalno rabo površin z raznolikimi funkcijami naselij.
Naselja glede na pozicijo v prostoru delimo:
– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tipa AB),
– ruralno urbana naselja (tipa B, BC),
– urbano ruralna naselja (tipa C).
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91. člen
V ruralnih naseljih (tip A) prevladuje kmetijska funkcija
naselja. Naselje je sestavljeno praviloma iz domačij, kar
pomeni poleg stanovanjskih objektov še večje število ostalih objektov domačije. Kot dopolnilna funkcija se lahko
pojavi posamezna centralna dejavnost. V sklopu domačij je
možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v
sklopu domačije ne smejo presegati 30% bruto uzurpirane
površine proti celotni grajeni površini domačije. Kot dopolnitev domačij se lahko pojavijo tudi turistično-rekreacijske
dejavnosti.
92. člen
Prevladujoče ruralno naselje (tipa AB) predstavlja oskrbno središče najnižje stopnje. Tu je praviloma locirana
oskrba za bližnje prebivalce. Prevladuje agrarna funkcija,
domačije s stanovanjskimi in drugimi objekti. V naselju so
tudi posamezne dejavnosti javnega programa. V sklopu domačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki
pa v sklopu domačije ne smejo presegati 50% bruto uzurpirane površine proti celotni grajeni površini domačije. Velikostne gabarite in merila je potrebno prilagoditi strukturnemu vzorcu obstoječe pozidave.
93. člen
Ruralno-urbana naselja (tipa B, BC) so lokalna oskrbna
središča s posameznimi obrati, ki nudijo zaposlitev okoliškega prebivalstva. V teh naseljih je heterogena funkcijska sestava. Tu se prepleta ruralna in urbana funkcija. Smiselno je
zasnovati takšno organizacijsko strukturo, kjer naj v osrednjem delu nastopajo centralne funkcije in na obrobju, na
stiku s krajino ohranjamo in razvijamo agrarno funkcijo naselja. Popolnitve so lahko tudi s čisto stanovanjskimi deli.
94. člen
Urbano-ruralna naselja (tipa C) se štejejo kot primestna
naselja ali subcentri s pretežno urbanimi funkcijami, ki se
umeščajo v obstoječo strukturo. Poleg čistih stanovanjskih
predelov so tu tudi možnosti zaposlitvenih mest v terciarnih
dejavnostih in popolnitev s servisnimi in drugimi storitvami.
Industrijski obrati se lahko pojavijo le izjemoma in se locirajo
na obrobje naselja s tem, da ne negirajo krajinske slike roba
naselja in stik z odprtim prostorom.
95. člen
Babna Polica ruralno naselje ST5 – 4S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– naselje je urbanistična dediščina,
– upoštevati je potrebno določbe 79. člena tega odloka,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P).
96. člen
Babno Polje urbano ruralno naselje ST5 – 6S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
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ST5 – 6S – C1 centralne dejavnosti ob tranzitni cesti
– objekti so namenjeni dopolnjevanju centralnih dejavnosti v okviru mešano bivalnega okolja,
– objekti se gručasto locirajo ob glavni tranzitni cesti,
tvorijo ulični niz s skupinskim izvozom,
– objekti imajo vzdolžno in prečno orientacijo, na osrednjo komunikacijo naselja, ter tvorijo večje proste površine
kot dvorišča, parkirišča in odstavne površine,
– ohranja se gradbena črta,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P),
– mejni posegi imajo oblikovan prehod v odprt prostor
z zeleno bariero ali drugim ustreznim naravnim prehodom;
ST5 – 6S – S1 staro strnjeno jedro,
ST5 – 6S – S2,
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, vezanih na razgibane komunikacije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, orientacijsko sledijo razgibanemu terenu in razvejanim komunikacijam,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P),
– nujno je ohraniti vse obstoječe poti in povezave znotraj drobne členitve tega dela naselja;
ST5 – 6S – S3,
– objekti se locirajo kot dopolnitev obstoječe pozidave, prilagojene padajočemu terenu,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. dK + P + P),
– nujno je ohraniti prometno dostopnost;
ST5 – 6S – S5,
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, vezanih na razgibane komunikacije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, orientacijsko sledijo razgibanemu terenu in razvejanim komunikacijam,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P);
ST5 – 6S – S4,
ST5 – 6S – S6,
ST5 – 6S – S7,
– objekti se locirajo kot dopolnitve obstoječih zaselkov,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P),
– nujno je ohraniti prometno dostopnost;
ST5 – 6S – R1,
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– površine se formirajo in uredijo v odnosu do odprtega prostora skladno s potrebami namena dejavnosti,
– višje objekte in ograje je nujno skriti v zelenju,
– objekti so izrazito podolgovati, skromnejših gabaritov,
– vertikalen gabarit je lahko max. P + dP,
– ob površinah se pod istimi pogoji formira primerno
veliko parkirišče ali odstavni prostor.
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97. člen
Dane prevladujoče ruralno naselje ST6 – 1S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– naselje leži v krajinsko varovanem območju in je varovano kot urbanistična dediščina,
– upoštevati je potrebno določbe 79. člena tega odloka,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo strnjen ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča kot manjši trgi in silhueta naselja na južnem robu,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N+ P).
98. člen
Škrilje ruralno naselje ST6 – 1S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– naselje leži v krajinsko varovanem območju,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali gručasto v
podaljšku komunikacij,
– ohranja se preglednost naselja ter veduta na cerkev
s pokopališčem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P).
99. člen
Dolenje Poljane ruralno naselje ST5 – 3S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno ali prečno orientacijo na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta ter križišče kot manjši trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P).
100. člen
Zgornje Poljane ruralno naselje ST5 – 3S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, kot dopolnitev
gručaste zasnove,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo s plastnicami na
padajočem terenu,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P).
101. člen
Klance prevladujoče ruralno naselje ST5 – 7S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
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– objekti se locirajo v okviru domačij, gručasto ob cestnih povezavah,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se preglednost naselja ter križišče kot manjši
trg ter cezura do sakralnega objekta,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N+ P).
102. člen
Knežja Njiva ruralno naselje ST5 – 2S
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot manjši trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P na padajočem terenu dK + P + P).
103. člen
Kozarišče ruralno urbano naselje ST6 – 9S
Naselje leži v območju kompleksnega varstva. Naselje
se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 9S – S1 staro jedro
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob cesti pa tvorijo
strnjen ulični niz,
– domačije imajo prečno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča kot manjši trgi in silhueta naselja na vzhodnem robu,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N+ P),
– pri oblikovanju uličnih fasad se ohranjajo fasadni ritmi
s členitvami;
ST6 – 9S – S2 novejša redkejša pozidava
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– domačije imajo vzdolžno ali prečno orientacijo na
komunikacijo naselja,
– objekti v okviru domačije so postavljeni na ključ in
tvorijo dvorišče,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N+ P).
104. člen
Iga Vas urbano ruralno naselje ST6 – 10S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 10S – S1 starejše obcestno jedro
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– objekti se locirajo ali ob glavni tranzitni cesti in tvorijo
ozek ulični niz ali v okviru domačij na zaledni strani in tvorijo
prehod v odprt prostor,
– domačije imajo prečno ali vzdolžno orientacijo, na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P),
– objekti kot dopolnitev na zaledni strani so postavljeni
redkeje in zliti v zelenje,
ST6 – 10S – S2 jedro s centralnimi dejavnostmi
– objekti so namenjeni dopolnjevanju centralnih dejavnosti v okviru mešano- bivalnega okolja,
– objekti se gručasto locirajo ob glavni tranzitni cesti,
tvorijo ulični niz s skupinskim izvozom,
– objekti imajo vzdolžno in prečno orientacijo, na osrednjo komunikacijo naselja, ter tvorijo večje proste površine
kot dvorišča, parkirišča in odstavne površine,
– ohranja se gradbena črta,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + 2N + P),
– mejni posegi morajo imeti oblikovan prehod v odprt
prostor z zeleno bariero ali drugim ustreznim naravnim prehodom.
105. člen
Markovec ruralno urbano naselje ST6 – 7S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 7S – S1 razloženo del naselja vzdolž razvejanih
komunikacij
– del naselja leži v krajinsko varovanem območju ali je
ob njenem robu,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti in tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno ali prečno orientacijo na
osrednjo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča in razpotja kot manjši trgi,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P);
ST6 – 7S – S2 skupina ob vstopu na vzhodu (poenotenje)
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati razna odlagališča in deponije;
ST6 – 7S – SD1 Koča vas – kompleks kulturne dediščine
– objekti so namenjeni dejavnostim, ki sodijo v spomeniško varovane objekte, lahko z dopolnjenim stanovanjskim
programom,
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– okoljevarstveni pogoji zagotavljajo nivo mešano-bivalnega okolja,
– objekti se locirajo skladno s prvotno zasnovo,
– ohranjajo se zunanje površine v prvotni zasnovi s
kvalitetnimi zasaditvami,
– gostoto posegov definira skladen program ter potrebe tega programa,
– za vse posega je potrebno pridobiti spomeniškovarstvene smernice,
– mejni posegi morajo imeti oblikovan prehod v odprt
prostor z zeleno bariero ali drugim ustreznim naravnim prehodom;
ST6 – 7S – P1 perutninski kombinat
– objekti in priležne površine so namenjeni proizvodnji,
– dopolnilni objekti se locirajo v okviru prvotne zasnove
območja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati vhodne prostore, potrebno parkirišče in odstavne površine znotraj območja,
– nujno je sanirati razna odlagališča in deponije ter
ohranjati zeleno bariero do odprtega prostora;
ST6 – 7S – R1 rekreacijske površine
– površine se formirajo in uredijo v odnosu do odprtega prostora skladno s potrebami namena dejavnosti,
– višje objekte in ograje je nujno skriti v zelenju,
– objekti so izrazito podolgovati, skromnejših gabaritov,
– vertikalen gabarit je lahko max. P + dP,
– ob površinah se pod istimi pogoji formira primerno
veliko parkirišče ali odstavni prostor.
106. člen
Nadlesk ruralno urbano naselje ST6 – 3S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 3S – S1 strnjeno jedro
– naselje leži v krajinsko varovanem območju in predstavlja urbanistinčo dediščino,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz;
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot manjši trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P);
ST6 – 3S – S2 novejša redkejša enostranska obcestna pozidava
– objekti se locirajo v redkejši obcestni niz s primernim
odmikom od ceste ter po možnosti s skupinskimi izvozi na
glavno cesto,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, orientirani vzdolžno
vzporedno s plastnicami ali cesto,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP);
ST6 – 3S – S3 nova zaledna pozidava
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
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– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati zeleni tampon do odprtega prostora;
ST6 – 3S – P1 perutninski kombinat
– objekti in priležne površine so namenjeni proizvodnji,
– dopolnilni objekti se locirajo v okviru prvotne zasnove
znotraj območja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati vhodne prostore, potrebno parkirišče in odstavne površine znotraj območja,
– nujno je sanirati razna odlagališča in deponije ter
formirati zeleno bariero do odprtega prostora.
107. člen
Podcerkev ruralno urbano naselje ST6 – 2S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 2S – S1 staro strnjeno jedro
– naselje leži v krajinsko varovanem območju,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni cesti pa
tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo prečno ali vzdolžno orientacijo na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča kot manjši trgi,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP);
ST6 – 2S – S2 novejša pozidava formira zaselek v
odprtem prostoru,
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati silhueto zaselka v odnosu do odprtega prostor;
ST6 – 2S – S3 izločena gruča objektov
– objekti so namenjeni dopolnjevanju centralnih dejavnosti v okviru mešano bivalnega okolja,
– objekti se gručasto locirajo ob glavni tranzitni cesti,
– objekti imajo vzdolžno in prečno orientacijo, na osrednjo komunikacijo naselja ter tvorijo večje proste površine kot
dvorišča, parkirišča in odstavne površine,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P),
– mejni posegi imajo oblikovan prehod v odprt prostor
z zeleno bariero ali drugim ustreznim naravnim prehodom;
ST6 – 2S – S4 pozidava ob poti do cerkve
– objekti se locirajo v okviru domačij ali gručasto vezanih na dostop,
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– ohranja se preglednost naselja ter veduta na cerkev
s pokopališčem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– oblikovanje objektov in prostih površin sledi padajočemu terenu,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. dK + P + P);
108. člen
Podlož prevladujoče ruralno naselje ST5 – 1S – S1
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavnih prometnicah pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo ali prečno na
osrednji komunikaciji naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP)
– naselje leži v krajinsko varovanem območju.
109. člen
Sv. Ana ruralno naselje ST5 – 1S – S2
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– domačije imajo vzdolžno ali prečno orientacijo,
– ohranja se preglednost naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP).
110. člen
Podgora pri Ložu prevladujoče ruralno naselje ST6 – 11S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 11S – S1 staro strnjeno jedro
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo vzdolžno orientacijo, prečno na
osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P);
ST6 – 11S – S2 obcestna pozidava
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, na eni strani tvorijo obcestno pozidavo v nizu, na drugi
strani pa skrite objekte v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
ter padajočemu terenu (max. P + N + dP ali dK + P + P)
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– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati silhueto v odnosu do odprtega prostora;
ST6 – 11S – S3 redkejša pozidava ob cesti
– objekti so namenjeni dopolnjevanju centralnih dejavnosti v okviru mešano bivalnega okolja,
– objekti se gručasto locirajo ob glavni tranzitni cesti,
– objekti imajo vzdolžno in prečno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja ter tvorijo večje proste površine kot
dvorišča, parkirišča in odstavne površine,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP).
111. člen
Pudob ruralno urbano naselje ST6 – 12S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 12S – S1 staro strnjeno jedro
– varovana urbanistična dediščina,
– objekti se locirajo ob glavni tranzitni cesti in tvorijo
ozek ulični niz,
– domačije imajo prečno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča kot manjša trga,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP);
ST6 – 12S – S2 staro strnjeno jedro
– objekti so namenjeni dopolnjevanju centralnih dejavnosti v okviru mešano bivalnega okolja,
– objekti se locirajo v nadaljevanju obstoječe zasnove,
– objekti imajo vzdolžno in prečno orientacijo, lahko
tudi na “ključ” ter tvorijo večje proste površine kot dvorišča,
parkirišča in odstavne površine,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP – razen obstoječe pozidave);
ST6 – 12S – S3 novejši podaljšek naselja
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, na eni strani tvorijo obcestno pozidavo v nizu, na drugi
strani pa skrite objekte v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati silhueto v odnosu do odprtega prostor;
ST6 – 12S – S4 zaledna nova pozidava
– objekti se locirajo v zaledni niz, skritih objektov v
zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati zeleni tampon do odprtega prostora.
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112. člen
Šmarata prevladujoče ruralno naselje ST6 – 8S
Naselje leži v območju kompleksnega varstva. Naselje
se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 8S – S1 staro strnjeno jedro
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo prečno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot manjši trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P);
ST6 – 8S – S1 dopolnilna gradnja kot podaljšek vasi
– objekti se locirajo v okviru domačij ali gručasto vezanih na dostop,
– ohranja se preglednost ter silhueta naselja, ni iztopajočih gabaritov,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– oblikovanje objektov in prostih površin sledi padajočemu terenu,
– objekti so skriti v zelenju,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. dK + P + P).
113. člen
Viševek ruralno urbano naselje ST5 – 4S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST5 – 4S – S1 staro jedro
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo prečno ali redkeje vzdolžno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišča kot trga,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P +N + dP);
ST5 – 4S – S2 zaselek novejše pozidave
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati silhueto zaselka v odnosu do odprtega prostora.
114. člen
Vrh ruralno naselje ST6 – 13S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 13S – S1 staro strnjeno jedro
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti formirajo trg z uličnim nizom,
– domačije imajo prečno ali vzdolžno orientacijo na
osrednjo os trga,
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– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter trg,
– nujno je preoblikovati trg v osnovno urbano funkcijo,
kjer je prepovedano deponirati in odlagati razni material,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic 1:
1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P+ N + dP);
ST6 – 13S – S2 dopolnilna gradnja v zelenju
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati in sledijo padajočemu
terenu,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. dK + P+ dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor;
ST6 – 13S – S3 novejša obcestna pozidava
– objekti se locirajo tako, da na eni strani tvorijo obcestno pozidavo v nizu, na drugi strani pa so skriti v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, s prečno ali vzdolžno
orientacijo,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + dP),
– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
sanirati silhueto v odnosu do odprtega prostora.
115. člen
Vrhnika pri Ložu ruralno urbano naselje ST6 – 5S
Naselje se deli na morfološke celote. Znotraj posameznih celot veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
ST6 – 5S – S1 jedro z obcestno pozidavo
– ob potoku je pas pomembnejše dediščine,
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ozek ulični niz,
– domačije imajo prečno ali redkeje vzdolžno orientacijo na osrednjo komunikacijo naselja,
– ohranja se gradbena črta, preglednost naselja ter
križišče kot trg,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1: 1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P);
ST6 – 5S – S2 zaledna redkejša pozidava
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P),
– nujno je oblikovati silhueto zaselka v odnosu do odprtega prostor;
ST6 – 5S – S3 zaledna obcestna pozidava – nova
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove naselja, na eni strani tvorijo obcestno pozidavo v nizu, na drugi
strani pa so skriti v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + dP),

Št.
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– nujno je formirati in oblikovati obcestni prostor ter
oblikovati silhueto v odnosu do odprtega prostor;
ST6 – 5S – S4 Vrbanje – ob razvejanih komunikacijah
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni
cesti pa tvorijo ulico;
– domačije imajo vzdolžno ali prečno orientacijo,
– ohranja se preglednost naselja ter križišča in razpotja
kot manjši trgi,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4-krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + P);
ST6 – 5S – Z1 prosta površina – krajinska oaza
– območje je namenjeno ohranjanju prvobitne narave,
– omogočen je dostop za vzdrževanje tako zelenih površin, vodnih kot tudi pribrežnih zemljišč,
– prepovedano je odlaganje, deponiranje in gradnja
vseh vrst.
V. KONČNE DOLOČBE
116. člen
Za območja zazidave posameznih naselij veljajo meje
opredeljene v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96).
117. člen
Legalizacija že zgrajenih objektov in naprav zgrajenih
brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja je možna samo
za tiste objekte, ki so znotraj ureditvenega območja naselij
in izpolnjujejo pogoje tega odloka.
118. člen
Izdelovalec lokacijske dokumentacije je obvezen vse
elemente in odnose v prostoru, ki so navedeni v tem odloku
opredeliti v lokacijski dokumentaciji, oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno rešitev, ki te odnose definira.
119. člen
S sprejetjem tega odloka prenehata veljati odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92) za naselja, ki jih obravnava ta odlok.
120. člen
Prostorski ureditveni pogoji so delovnim ljudem in
občanom in organizacijam skupnostim stalno na vpogled
na Občini Loška dolina ter na Upravni enoti občine Cerknica.
121. člen
Nadzor nad izvajanjem tega opravlja pristojni Inšpektorat RS za okolje in prostor.
122. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35003-16/99
Stari trg, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.
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MEDVODE
792.

Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89,
Uradni list RS, št. 18/93 in 44/97), 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 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95,
82/98) je Občinski svet občine Medvode na 2. izredni seji
dne 17. 2. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2000 znaša
0,0396 tolarja.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2000.
Št. 423-2/00
Medvode, dne 14. februarja 2000.

ODLOK
o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
V 12. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96) se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko v izrednih primerih deloma ali v
celoti oprosti plačila posameznega zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.«
2. člen
V poglavju VI. Prehodne določbe se doda nov 18.a
člen, ki se glasi:
»Občinski svet lahko deloma ali v celoti oprosti posamezno pravno osebo plačila zapadlih obveznosti iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so nastale v
letih 1991–2000, kolikor bi bil zaradi plačila ogrožen njihov
nadaljnji obstoj.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 423-4/00
Medvode, dne 17. februarja 2000.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

793.

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

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišca (Uradni list RS, št. 54/96) in 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95
in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 10. seji dne
10. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Medvode za leto 2000

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

METLIKA
794.

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju
javnega podjetja Komunala Metlika

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in 18. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na 10. redni seji dne 10. 2.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o preoblikovanju javnega
podjetja Komunala Metlika
1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunala
Metlika (Uradni list RS, št. 21/95) se spremeni 4. člen in se
glasi:
»Sedež javnega podjetja je v Metliki, Cesta XV. brigade 4.«
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka in se glasi:
»Pri poslovanju uporablja javno podjetje pečat pravokotne oblike z grafičnim simbolom, znakom firme in napisom: Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330
Metlika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/83
Metlika, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

Uradni list Republike Slovenije

795.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč na območju
Občine Metlika

Št.

796.
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Sklep o uskladitvi višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 22. in 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94), odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika (Uradni list
RS, št. 32/95 in 67/95) ter 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 10. 2. 2000 sprejel

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 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) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št.
57/94, 14/95, 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS,
št. 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba Ustavnega
sodišča RS, št. 44/96 – odločba Ustavnega sodišča 26/97,
70/97 in 10/98) je Občinski svet občine Metlika na seji
dne 10. 2. 2000 sprejel

1. člen
S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 2000.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi
povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
1. Stanovanjske površine 8,60 SIT/m2
2. Poslovne površine 8,60 SIT/m2
3. Nepokrita skladišča, parkirišča, itd. 0,86 SIT/m2

1. člen
V 3. členu odloka o določitvi povprečne gradbene
cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Metlika v letu 1999 (SDL, št, 7/88), se vrednost m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišč, izračunana na dan 31. 12. 1999, določi na
138.320 SIT.

3. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,86 SIT m2 stavbnega
zemljišča.

2. člen
V 6. členu istega odloka se stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Metlika, za III.
stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200
prebivalcev na ha, izračunajo na dan 31. 12. 1999:
– stroški za individualne komunalne naprave za m2 stanovanjske površine 1.508,36 SIT,
– stroški za kolektivne komunalne naprave za m2 stanovanjske površine 2.150,29 SIT.
3. člen
Cena določena v 1. členu tega odloka se med letom
uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki
ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije.
Cene določene v 2. členu tega odloka se mesečno
valorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga mesečno objavlja Zavod RS za statistiko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/00
Metlika, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

SKLEP
o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati 2. in
3. člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 11/98).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 462-3/91
Metlika, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MEŽICA
797.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99) in na podlagi odločbe OGU Slovenj Gradec
je Občinski svet občine Mežica na 11. seji dne 1. 2. 2000
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
Zemljišče parc. št. 896/2, cesta v izmeri 13 m2, k.o.
Meža Takraj, ki je vpisano v seznamu – javno dobro v splošni rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiško-
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Uradni list Republike Slovenije

knjižni vložek k.o.Meža Takraj, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Mežica.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica, da na
11. seji dne 1. 2. 2000 sprejel

Zemljišče parc. št. 226/2, dvorišče v izmeri 80 m2,
k.o. Mežica, ki je vpisano v seznamu – javno dobro v splošni
rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni
vložek k.o. Mežica, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Mežica.
Zemljišče v naravi predstavlja dvorišče pred hotelom
Peca, kjer je letni vrt in kjer je pred mnogimi leti potekala
sedanja Celovška cesta.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme v letu 2000 na območju
Občine Mislinja

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, 4/99) in 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinja na 12. seji sveta dne 26. 1. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme v letu 2000 na območju Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2000 na
območju Občine Mislinja se določijo v znesku 16.612
SIT/m2 stavbišča.
II
Povprečni stroški komunalne opreme na m2 stavbišča
za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
– kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje
– električno omrežje
– telefonsko omrežje
– KTV omrežje
SKUPAJ

2.492 SIT
1.495 SIT
1.495 SIT
665 SIT
498 SIT
6.645 SIT

(30)
(10)
(12)
(8)
(60)

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako,
da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.

– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče
objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.

MISLINJA

SIT/ m2

delež v %

4.984 SIT
1.661 SIT
1.993 SIT
1.329 SIT
9.967 SIT

a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

799.

SIT/ m2

– makadamska cesta
– asfaltna prevleka
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
SKUPAJ

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

798.

kolektivna raba:

delež v %

(15)
(9)
(9)
(4)
(3)
(40).

IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem odloku ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero
je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za m2
stavbišča oziroma stavbne parcele na območjih kompleksne
gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 462-01/1996
Mislinja, dne 7. februarja 2000.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

MORAVSKE TOPLICE
800.

Št.

Št. 015-03/00-2
Moravske Toplice, dne 9. februarja 2000.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Moravske Toplice

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, Uradni list
RS, št. 24/92, 29/95 in 44/97) ter 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99),
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 9. 2.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Moravske Toplice
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 22/98 in
23/99) se v 6. členu pri navedbi dejavnosti črta besedilo
točke »f«.
2. člen
V 7. členu se v tretji vrsti 4. točke črta besedilo »dostopi in parkirni prostori gospodarskih subjektov« in vejica za
tem besedilom. V 5. točki pa se v zadnjem stavku za številom 4. črta beseda in število »in 6.«. Črta se celotno besedilo točke »B«, točka »C« postane točka »B«.
3. člen
V 8. členu se črta besedilo drugega odstavka. Sedanji
tretji odstavek postane drugi odstavek. Besedilo drugega
odstavka se spremeni tako, da glasi: »Višina nadomestila iz
6.a člena se določa tako, da se površina v m2 pomnoži s
številom točk iz 6.a člena, številom mesecev in vrednostjo
točke.«
4. člen
V 10. členu se črta besedilo »20. marca za tekoče
leto« in se nadomesti z besedilom: »31. 12. tekočega leta
za naslednje leto«.
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Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

801.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 20. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je
Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 9. 2.
2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
za leto 2000 znaša 0,055 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 22/98).
Št. 015-03/00-4
Moravske Toplice, dne 9. februarja 2000.

5. člen
V 13. členu se črta besedilo tretjega odstavka. Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

6. člen
Za 15. členom se doda nov 16. člen z besedilom:
»Začasno, do dokončne uskladitve površinskih stanj,
vendar najpozneje do 31. 12. 2001 se ne zaračunava nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče iz 5. točke 7. člena, in sicer za teniška igrišča, odprte bazene, drsališča, golf
in mini golf igrišča ter kampe in nadomestilo iz naslova
nezazidanega stavbnega zemljišča, določenega v 7. členu
poglavja B.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča gramoznice v Ivancih se začne obračunavati s 1. 1. 1999.
Sedanji 16. člen postane 17. člen, sedanji 17. člen pa
postane 18. člen.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 9. 2. 2000 sprejel

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000.

SKLEP
o določitvi športnih objektov občinskega
pomena na področju športa
v Občini Moravske Toplice

802.

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena na področju športa v Občini Moravske
Toplice

Stran
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1. člen
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti
občinskega pomena v Občini Moravske Toplice, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
– igrišče ob Osnovni šoli Bogojina, parc. št. 3439/1,
vl. št. 492 k.o. Bogojina;
– telovadnica pri OŠ Bogojina, del parc. št. 3439/2,
vl. št. 492 k.o. Bogojina;
– igrišče ob Osnovni šoli Fokovci, parc. št. 1766 in
parc. št. 1767/1, vl. št. 28 k.o. Fokovci;
– telovadnica pri Osnovni šoli Fokovci, del parc. št.
1767/2, vl. št. 28 k.o. Fokovci;
– telovadnica pri Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci, del parc. št. 1929/1, vl. št. 437 k.o. Prosenjakovci;
– igrišče ob Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci,
parc. št. 1929/2, vl. št. 437 k.o. Prosenjakovci;
– igrišče ob Podružnični osnovni šoli Tešanovci, del
parc. št. 193, vl. št. 246 k.o. Tešanovci.
2. člen
Nepremičnine se bodo kot last Občine Moravske Toplice vknjižile v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Murska
Sobota na predlog Občine Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter uporabne stanovanjske površine znaša 100.000 SIT;
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč znašajo 15% gradbene vrednosti zgradbe oziroma
objekta, od tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za
napravo individualne rabe.
3
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 2. člena tega sklepa in znaša:
– v naselju Moravske Toplice 0,8%, kar znaša
800 SIT/m 2,
– v ostalih naseljih Občine Moravske Toplice pa 0,6%,
kar znaša 600 SIT/m2.
4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice
za leto 1998 (Uradni list RS, št. 22/98).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
Št. 015-03/00-3
Moravske Toplice, dne 9. februarja 2000.

Št. 015-03/00-5
Moravske Toplice, dne 9. februarja 2000.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

PREVALJE
803.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2000

Na podlagi 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)
in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na
seji dne 9. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Moravske Toplice za leto 2000
1
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in
povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Moravske Toplice.
2
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice, kot element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in drugih nepremičnin, znašajo v
letu 2000:

804.

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97 in 70/97, 10/
98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 12. seji
dne 9. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Prevalje za leto 2000
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Prevalje za leto 2000
(v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva
za naloge, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo
občine.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 2000 znašajo
723,383.000 SIT in se razporejajo za:
SIT

tekoče odhodke
tekoče transfere
investicijske odhodke
investicijske transfere
sredstva rezerve

185,396.451,00
225,837.290,70
295,811.702,00
16,079.000,00
3,700.000,00

Uradni list Republike Slovenije
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna. Sestavni del proračuna je tudi račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev. O porabi sredstev tekoče
proračunske rezerve, odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo, v katero se izloča del skupno doseženih prihodkov in odhodkov, vendar
najmanj 0,5% prihodkov.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za odhodke nastale kot posledica naravnih in drugih
nesreč kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikom
nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti
od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem
proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj
šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.

Št.
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12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– uporabi sredstev rezerv,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune in finančne načrte za leto 2000 dostaviti oddelku za
gospodarske in komunalne zadeve najpozneje do 20. 11.
1999, zaključne račune za leto 1999 pa najkasneje do
29. 2. 2000.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000.
Št. 410-01-99/1
Prevalje, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

805.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 35. 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, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 , 74/98)
je Občinski svet občine Prevalje na 12. redni seji dne 9. 2.
2000 sprejel naslednji

Stran

2518 / Št. 17 / 25. 2. 2000
SKLEP

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2000 znaša mesečno 0,060 SIT.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-1/99-6
Prevalje, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
I.A območje Centralni del naselja Prevalje,
ožji del mejnega prehoda
Holmec
I. območje
Ožje območje naselij Prevalje
in Dolga Brda
II. območje Območje naselij: Prevalje,
Poljana, Leše, Šentanel,
Dolga Brda
III. območje Širše območje naselij: Prevalje,
Poljana, Leše, Šentanel,
Dolga Brda
IV. območje V ostalem območju občine
opredeljena stavbna zemljišča
in zemljišča, ki bodo
z urbanističnimi akti določena
kot stavbna zemljišča
V. območje Industrijske in obrtne cone

2,5%–4,0%
2,0%–3,5%
1,5%–3,0%
1,0%–2,5%

0,5%–1,5%
1,5%–3,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

806.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje

Na podlagi 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), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na
12. seji dne 9. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v
letu 2000.

V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča,
kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in stroški
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz II. in III. točke
tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom porasta
cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenja gradbeništva in IGM Slovenije.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99).
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 9. februarja 2000.

II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999
118.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.
kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)4.900 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 7.400 SIT/m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po
območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega
sklepa:

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

ROGAŠKA SLATINA
807.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 1999

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 2. 2. 2000
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 1999
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1999 izkazuje:
SIT

– prihodke v višini
– odhodke v višini
– presežek prihodkov nad odhodki

811,191.644
776,553.156
34,638.488

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 1999 izkazuje:
SIT

– prihodke v višini
– odhodke v višini
– presežek prihodkov nad odhodki

4,927.546,00
4,463.625,20
463.920,80

3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto
1999 izkazuje:
SIT

– dolg občine do ekološkega sklada
– odplačilo glavnice v letu 1999
– ostane dolg za izplačilo

17,529.000
2,337.200
15,191.800

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999 v višini
34,638.488 SIT se prenese v sklad Občine Rogaška Slatina za posebne namene, sredstva bodo v letu 2000 realizirana po predvidenem proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 1999.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu Rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 1999 v višini 463.920,80 SIT se prenese v rezervni
sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2000 in se lahko
uporabi za namene določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-12-2/00
Rogaška Slatina, dne 9. februarja 2000.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

808.
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Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 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, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in v skladu z določbami 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 Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
12. redni seji dne 2. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v letu 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1.
2000 za območje Občine Rogaška Slatina znaša
119.102 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2 %
– za II. območje 1,2 %
– za III. območje 0,9 %.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2000 17.866 SIT za m 2
koristne stanovanjske površine:
– 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, cena za stavbno zemljišče in povprečni 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 vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 1999 (Uradni list RS, št. 44/99).
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-12-6/00
Rogaška Slatina, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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SKLEP
1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Rogaška Slatina v letu 2000 znaša 13 SIT.
2
Vrednost točke določena v 1. točki tega sklepa se
uporablja od dne 1. 7. 2000 dalje.
Št. 06202-12-9/00
Rogaška Slatina, dne 9. februarja 2000.

809.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2000

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97 in
9/98) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 12. redni seji dne 2. 2. 2000 sprejel

SEMIČ
SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2000

811.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2000

1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000 znaša 0,13 SIT.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Semič na 11. seji dne 3. 2. 2000 sprejel

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2000 dalje.

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2000

3
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1999, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/98.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-12-13/00
Rogaška Slatina, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

810.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99) in 4. člena odloka o komunalnih
taksah (Uradni list RS, št. 61/96 in 91/99) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 2. 2. 2000
sprejel naslednji

1. člen
S proračunom Občine Semič za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Semič.
2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
447,295.000 SIT
– odhodki
459,495.000 SIT
– primanjkljaj
12,200.000 SIT
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki
/
– odhodki
/
– presežek/primanjkljaj
/
c) Račun financiranja
– prihodki
20,000.000 SIT
– odhodki
7,800.000 SIT
– presežek
12,200.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in
posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega
proračuna.
3. člen
V rezervni sklad se nameni 0,5% doseženih prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov tega proračuna (stalna
proračunska rezerva).
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Št.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Semič. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega
proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi
mora župan obvestiti Občinski svet občine Semič in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
Župan občine je pooblaščen, da poveča ali zmanjša
določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti
predračune in finančne načrte do 1. decembra za naslednje
proračunsko leto.
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob
polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali
nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Semič je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
Št. 403-02-02/2000
Semič, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

812.
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Odlok o gozdnih cestah

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95), 14., 15., in 82. člena zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 72/93),
37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49. in 78. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list
RS, št. 16/93), uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest (Uradni list RS, št. 38/94 in 42/98), pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94) in
10. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Semič na 10. redni seji dne 28. 12.
1999 sprejel

ODLOK
o gozdnih cestah
1. člen
S tem odlokom Občina Semič (v nadaljnjem besedilu:
občina) uredi način opravljanja vzdrževanja in način uporabe gozdnih cest in gozdnih vlak z vidika gospodarjenja z
gozdovi.
2. člen
Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki služi predvsem
gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v smislu zakona o cestah in omogoča vožnjo s kamioni.
Gozdna vlaka je gozdna prometnica, ki je namenjena
za spravilo lesa z motornimi spravilnimi sredstvi ali z živalmi.
3. člen
Vzdrževanje gozdnih cest zagotavlja Zavod za gozdove
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) tako, da izdela letni
program vzdrževanja, usmerja in spremlja ter prevzame njegovo izvajanje. Izbor izvajalca vzdrževanja izvede v sodelovanju z zavodom občina, ki zagotovi tudi njegovo izplačilo.
Obseg vzdrževanja ter režim zimskega vzdrževanja gozdnih
cest določi zavod v sodelovanju z občino.
Gozdne ceste skupaj z objekti (podpornimi zidovi, mostovi idr.) morajo biti redno vzdrževani tako, da je omogočena njihova varna uporaba, da je zagotovljena gospodarnost
vlaganj ter da se preprečijo škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih.
Vzdrževanje gozdnih cest se mora opravljati na način in
pod pogoji, kot jih določa zakon o gozdovih.
Zimsko vzdrževanje gozdnih cest se izvaja v obsegu, ki
je potreben za dela pri gospodarjenju z gozdom v zimskem
času.
4. člen
Gozdne ceste spadajo med nekategorizirane ceste in
jih ne zadevajo predpisi, določeni z zakonom o javnih cestah.
Ob upoštevanju določil zakona o gozdovih lahko gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki. Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov na zborih lastnikov določi režim uporabe posamezne gozdne ceste oziroma cestnega omrežja,
označi pa ga v sodelovanju z občino.
Z režimom prometa se mora seznaniti inšpekcijske službe in upravo za notranje zadeve, po potrebi pa tudi ostale
večje uporabnike gozdne ceste (lovce, vojsko...).
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Režim uporabe gozdne ceste usmerja oziroma določa
njeno rabo tako, da zagotavlja optimalno gospodarjenje z
gozdom. Uporaba gozdne ceste mora zagotavljati čim manjše motnje v uresničevanju funkcij gozda.
Z režimom uporabe se določi:
– začasna ali trajna prepoved uporabe gozdne ceste
za določeno vrsto vozila,
– prepoved prometa za vozila nad določeno skupno
težo ali nad določeno osno obremenitvijo,
– začasno prepoved prometa za vsa vozila,
– smer prometa,
– prepoved dajanja zvočnih signalov,
– omejitev hitrosti,
– druge prepovedi ali omejitve, kolikor stanje gozdne
ceste ali razmere v gozdu to zahtevajo.
Gozdna cesta mora biti označena s posebno oznako.
Oznaka gozdne ceste pomeni, da je na začetku ceste ali
cestnega omrežja postavljena opozorilna tabla z napisom
”GOZDNA CESTA uporaba na lastno odgovornost”. Širina
table je 50 cm, višina pa 30 cm. Za ostale označitve režima
prometa se uporabljajo standardni prometni znaki.
Takoj po začasnem opravilu (spravilu do pomožnega
skladišča, krojenju lesa itd.) mora izvajalec gozdnih del cestišče s pripadajočimi deli (jarke, koritnice) očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje na svoje stroške.
5. člen
Začasna čezmerna uporaba gozdne ceste je čezmerna
uporaba, ki traja manj kot mesec dni. Na podlagi zakona o
gozdovih pridobi uporabnik pisno dovoljenje za začasno
prekomerno uporabo od zavoda. Odškodnino za uporabo
ceste, v višini stroškov za odpravo posledic začasne prekomerne uporabe, po končani uporabi odmeri občina na predlog zavoda.
Trajna prekomerna uporaba gozdne ceste je prekomerna uporaba, ki traja več kot mesec dni. Uporabnik pridobi pisno dovoljenje od zavoda. Odškodnino odmeri občina
na predlog zavoda. Odškodnina za trajno uporabo se določi
letno oziroma za čas trajne uporabe in je višja za povečane
stroške vzdrževanja, ki nastanejo zaradi prekomerne uporabe nad normalnimi vzdrževalnimi stroški.
Merila za določitev odškodnine so:
– veljavni normativi za vzdrževanje gozdnih cest,
– cene, ki veljajo za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v občini,
– stanje gozdne ceste pred pričetkom prekomerne
uporabe,
– stanje gozdne ceste po končanju prekomerne uporabe.
Uporabniku, ki po končanih delih ne popravi gozdne
ceste ali gozdne vlake v prvotno stanje (sedmi odstavek 4.
člena odloka), občina na predlog zavoda z odločbo odmeri
višino odškodnine za popravilo gozdne ceste ali vlake.
6. člen
Vlake morajo biti vzdrževane tako, da omogočajo varno
spravilo gozdnih lesnih sortimentov, da je preprečeno propadanje in da se preprečijo škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih. Stroške priprav in vzdrževanja gozdnih vlak nosi lastnik. Izvajalec del mora po končanem spravilu urediti na vlaki
odvodnjavanje ter vzpostaviti take razmere, ki omogočajo
njeno nadaljnjo uporabo.
7. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična ali pravna oseba, ki med delom povzroči poškodbe gozdne ceste tako, da je oviran normalen prehod.
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Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z denarno
kaznijo 20.000 SIT.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
fizična ali pravna oseba, ki po končanih delih ne vzpostavi
cestišča v prvotno stanje. Odgovorna oseba pravne osebe
se kaznuje z denarno kaznijo 40.000 SIT.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-1-06/99
Semič, dne 28. decembra 1999.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

813.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Semič v letu 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) je župan Občine Semič dne 29. 12.
1999 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Semič v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Semič za leto 2000,
vendar najdlje do 31. 3. 2000, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi proračuna Občine Semič za leto 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. 12. 1999.
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti
toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v
istem obdobju prejšnega proračunskega leta.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Semič za leto
1999 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Občine Semič za leto 2000.
4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
za leto 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 403-04-01/2000
Semič, dne 29. decembra 1999.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.
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814.

Št.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnega zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v
Občini Semič v letu 2000

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 10. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Semič na seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič
v letu 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine na dan 31. decembra 1999 znaša 133.000 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Semiča 0,8% ali 1.064 SIT/m2,
b) za ostala območja v občini 0,6% ali 798 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Semič na dan 31. december
1999, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene
iz 1. člena sklepa in znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 2% ali
2.660 SIT/ m2 koristne stanovanjske površine,
b) za kolektivne komunalne naprave 3% ali
3.990 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
Izračun koristne stanovanjske površine se opravi skladno s tabelami 1–13 (Uradni list SRS, št. 8/87).
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se
med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske
gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM.
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 351-01-01/2000
Semič, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

815.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 2000

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 38/95, 36/96 in 80/98) ter 10. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Semič na 11. seji dne 3. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 2000
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 2000 znaša
0,24 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 423-06-01/2000
Semič, dne 4. februarja 2000.

SLOVENSKA BISTRICA
816.

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 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 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji
dne 31. 1. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2000

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.
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1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna
Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, porabo sredstev za
financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
Konto

OPIS

A)
I.
70
700
703
704
71
710
714
72
722
74
740
7400
7401
7403
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
43
750
7500
7502
440

500
550

III.
B)
IV.
V.
VI.
VII.
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

PLAN 2000

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zemljišč
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila obresti
Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRASFERI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
DANA POSOJILA
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKL. LETA

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev po funkcionalnih odhodkih je izkazan v posebnem delu plana proračuna za leto 2000, ki je sestavni del
tega odloka. Sestavni del je tudi plan poslovanja krajevnih
skupnosti in plan poslovanja Stanovanjskega sklada občine
Slovenska Bistrica.
3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bistrica se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov občinskega
proračuna za leto 2000.

2.567,942.000
1.205,729.000
897,735.000
213,860.000
94,134.000
113,930.000
81,730.000
32,200.000
6,000.000
6,000.000
1.242,283.000
1.242,283.000
1.183,283.000
37,000.000
22,000.000
2.588,203.000
606,009.000
120,458.000
16,770.000
430,781.000
23,000.000
15,000.000
1.199,044.000
34,000.000
556,506.000
98,894.000
509,644.000
611,650.000
171,500.000
-20,261.000
33,880.000
25,200.000
8,680.000
0
33,880.000
13,619.000
11,781.000
37,000.000
-25,219.000
-11,600.000
11,600.000

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do 31. decembra 2000.
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom.
4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za
naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini
sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge, za
katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu.
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5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z
likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim
aktom ne določi drugače.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene,
ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževalna dela nad vrednostjo 10,000.000 SIT oddajati s pogodbo
na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob
polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poročila
zahteva župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti direktorja občinske uprave in vodje oddelkov
v občinski upravi.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve
do višine 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s planom proračuna,
– odloča o najetju kratkoročnih kreditov,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju planiranih proračunskih postavk porabe sredstev do 10% vrednosti posamezne proračunske postavke.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v
proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv
občinskega proračuna ali najame kratkoročno posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano
do konca proračunskega leta.
O koriščenju stalne proračunske rezerve in najetju posojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan občinski svet.

Št.
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11. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investicij, bo občina najela dolgoročno posojilo do višine določene
s proračunom.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in
dinamiko porabe sredstev,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so
bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v
proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 10/032-01/11-4/2000
Slovenska Bistrica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

817.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojnoinformacijski center Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), 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 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji
dne 31. 1. 2000. sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojnoinformacijski center Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem pospeševanja razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in razvoja turizma na območju Občine Slovenska Bistrica, s tem odlokom Občina Slovenska Bistrica (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljnjem
besedilu: zavod).
2. člen
S tem odlokom se določa:
1. ime in sedež ustanovitelja;
2. ime in sedež zavoda;
3. dejavnost zavoda;
4. organe zavoda;
5. sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter
vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
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6. način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
7. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja in soustanovitelja za obveznosti zavoda;
8. akte zavoda;
9. prehodne in končne določbe.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
IN SOUSTANOVITELJA
3. člen
Ime ustanovitelja: Občina Slovenska Bistrica
Sedež ustanovitelja: Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti opravlja Občinski
svet občine Slovenska Bistrica.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda: Razvojno-informacijski center Slovenska
Bistrica
Sedež zavoda: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica
Skrajšano ime zavoda je: RIC Slovenska Bistrica.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda je:
– K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci),
– K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja,
– K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti),
– K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.400 – Ekonomsko propagiranje,
– K/74.831 – Prevajanje,
– K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 – Druga splošna tajniška dela,
– K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti,
– K/72.300 – Obdelava podatkov,
– K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami,
– K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti,
– K/71.130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
– K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O/91.110 – Dejavnost strokovnih združenj
– DE/22.110 – Izdajanje knjig
– DE/22.150 – Drugo založništvo
– M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.
V okviru dejavnosti zavoda RIC, bo svojo dejavnost
opravljal tudi Turistično-informacijski center – TIC, ki bo
dodatno opravljal še dejavnosti:
– G/52.486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.62 – Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
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– I/63.300 – Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
– O/92.310 – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
7. člen
Zavod upravlja sedemčlanski svet zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Člane sveta zavoda imenujejo:
– občinski svet ustanovitelja na predlog župana (tri
člane),
– predstavniki zaposlenih zavoda (enega člana),
– predstavniki uporabnikov: izobraževalne institucije na
območju delovanja zavoda, območna obrtna zbornica Slov.
Bistrica, Območna gospodarska zbornica Maribor – Klub
podjetnikov Slov. Bistrica, ZRSZ OE Maribor – Urad za delo
Slov. Bistrica (tri člane).
Predsednika sveta zavoda volijo člani med seboj. Prvo
sejo skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja v
roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov
sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja.
8. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne
dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.
Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– imeti mora organizacijske sposobnosti,
– tri leta delovnih izkušenj.
9. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA TER VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovita ustanovitelj in soustanovitelj.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja in soustanovitelja na podlagi letnega programa dela,
– pridobljenih sredstev na natečaju,
– s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih, zakonsko dopustnih virov.
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VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti
le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni
mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predloga
sveta zavoda pristojni organ ustanovitelja in soustanovitelja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST
USTANOVITELJA IN SOUSTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno z vsem svojim premoženjem.
14. člen
V primeru pristopa Občine Oplotnica oziroma katere
druge zainteresirane občine k delovanju zavoda, se ustanoviteljske pravice in obveznosti uredijo z aktom o soustanovitvi.
IX. AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem je
v pristojnosti sveta zavoda oziroma direktorja zavoda.
Naloge in pristojnosti organov se opredelijo v statutu
zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št.

ŠENTJERNEJ
818.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št.10/032-01/11-8/2000
Slovenska Bistrica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Sklep o odvzemu, izbrisu in pooblastitvi javnega
dobra

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) in na podlagi predloga župana občine ter
v smislu 3. točke 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Šentjernej na 28. seji dne 29. 9. 1997 sprejel naslednji

SKLEP
I
Odvzame se status javnega dobra za:
a) parc. št. 2896/3, k.o. Šentjernej – poslovna stavba
v izmeri 9 m2
b) parc. št. 4412/16 k.o. Gradišče – dvorišče v izmeri
20 m2.
II
Pooblasti se Občino Šentjernej za izdajo odločbe in
izbrisu javnega dobra v zemljiški knjigi.
III
Pooblasti se Občino Šentjernej, da parc. št. 2896/3 –
posl. stavba v izmeri 9 m2, k.o. Šentjernej, podari prostovoljnemu gasilskemu društvu Dol. Stara vas, p. Šentjernej.
Pooblasti se Občino Šentjernej, da parc. št. 4412/16
– dvorišče v izmeri 20 m2, k.o. Gradišče, proda Slavku in
Vidi Pavšelj, Dobravica 38, p. Šentjernej.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-95/351
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

16. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje
za obdobje šestih mesecev, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis
zavoda v sodni register ter za začetek dela poslovanja zavoda in opravljanje vseh strokovnih nalog iz tega področja.
Ustanovitelj določi vršilca dolžnosti direktorja s sklepom.
17. člen
Z dnem uveljavitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, preneha
veljati prejšnji odlok o ustanovitvi Razvojno-informacijskega
centra (Uradni list RS, št. 29/98).
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

819.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V skladu z 11. in 17. členom statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 3. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel naslednji

SKLEP
I
Ukine se status javnega dobra zemljišču, del. parc. št.
400/1, k.o. Šentjernej, v izmeri 214 m2 z dovoljenjem, da
se odpiše od stare vl. št. 2384, k.o. Šentjernej in zanjo
odpre nova vl. št., iste k.o. in pri njej vknjiži lastninska
pravica v korist Šuštaršič Vide in Terezije, Novomeška cesta
20, Šentjernej.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-33/99
Šentjernej, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
820.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju
na seji dne 31. januarja 2000 sprejel
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SKLEP
o spremembi pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V 10. členu se spremeni tretji odstavek v pravilniku o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99), ki se
glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za mandatno obdobje na podlagi evidence udeležbe na seji in na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-1/99-100
Šentjur pri Celju, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture
1. člen
S tem sklepom se spremeni sklep o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 42/95).
2. člen
Spremeni se 2. člen sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture tako, da se črta tekst pod tretjo
alineo prvega odstavka tega člena.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

ŠKOFJA LOKA
822.

Na podlagi 6. člena odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 67/99) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
nadaljevanju 8. redne seje dne 12. 1. 2000 sprejel naslednji

SKLEP

Št. 610-2/00-100
Šentjur pri Celju, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

821.

Občinski svet občine Škofja Loka je odločil, da sprejme program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Občine Škofja Loka, ki ga je pripravil in koncedentu predložil koncesionar Loška komunala d.d., Škofja Loka.
Predviden program ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Škofja Loka predstavlja minimalni program
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Sklep o spremembi pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) ter v skladu z zakonom o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski
svet občine Šentjur pri Celju na 11. redni seji dne 31. 1.
2000 sprejel

Sklep o sprejetju programa ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju Občine
Škofja Loka

823.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine
Škofja Loka na nadaljevanju 8. redne seje dne 12. 1. 2000
sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
Del zemljišča s parc. št. 1684/2 – pot, vl. št. seznam
XII, k.o. Stara Loka, v delu, ki meji na parc. št. 1611, 1618
in 1617/2, v približni izmeri 500 m2, vse k.o. Stara Loka,
preneha biti javno dobro, se odmeri, nova parcela pa vpiše v
vložek iste k.o. z lastninsko pravico za Občino Škofja Loka
do celote (1/1).
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma v KS Štefan zbralo 20,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena
tega sklepa. Z njim bo upravljal Svet krajevne skupnosti
Štefan, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo
sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Štefan št. 52120-842-130-82196.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o podaljšanju
krajevnega samoprispevka za obdobje štirih let in sicer od
1. 5. 2000 do 30. 4. 2004.

TREBNJE
824.

Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Štefan

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in 56.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 –
odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) ter določil statuta Občine Trebnje in statuta Krajevne skupnosti Štefan, je Svet krajevne skupnosti Štefan na
10. redni seji dne 8. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za podaljšanje
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Štefan
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Štefan, ki obsega naslednje vasi: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja
Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok, Pluska, Rožni
vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most pri Trebnjem.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 2. 4. 2000 od 7. do
19. ure na glasovalnem mestu v Štefanu pri Trebnjem.
Z dnem 28. 2. 2000 začnejo v Krajevni skupnosti
Štefan teči volilna opravila potrebna za izvedbo referenduma
za podaljšanje samoprispevka.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
1. izgradnja pločnika ob cesti R 650 od meje KS
Trebnje do križišča v Štefanu z odcepom za Čatež po cesti
R 652 do odcepa za Gorenjo Nemško vas in krakom v smeri
Zidanega mostu do železniškega prehoda;
2. asfaltiranje in preplastitve cest, obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. kanalizacija v KS – izgradnja sekundarnih vodov za
priključitev posameznih naselij.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Štefan z letnim planom.

6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Štefan,
in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in
prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto
plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2% od
davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Štefan.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za
dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti
Štefan, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o
lokalnih volitvah in določil zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.
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10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Štefan.
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

Štefan pri Trebnjem, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Štefan
Anton Strah l. r.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠTEFAN
GLASOVNICA

ZREČE

Za glasovanje na referendumu, dne 2. 4. 2000 o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za dobo štirih let
od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2004 za območje KS Štefan.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena
za:
1. izgradnja pločnika ob cesti R 650 od meje KS Trebnje do križišča v Štefanu z odcepom za Čatež po cesti
R 652 do odcepa za Gorenjo Nemško vas in krakom v smeri
Zidanega mostu do železniškega prehoda;
2. asfaltiranje in preplastitve cest, obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. kanalizacija v KS – izgradnja sekundarnih vodov za
priključitev posameznih naselij.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Štefan z letnim planom.
Višina samoprispevka bo znašala:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja,
oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki
imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma
nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2% od
davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
GLASUJEM
»ZA«

»PROTI«

Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinjate.

825.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93
in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) izdaja župan Občine Zreče

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev ZN Nova Dobrava in center Zreče –
parkirne površine
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ZN
Nova Dobrava in center Zreče – parkirne površine, ki ga je
izdelal Razvojni center Celje-Planiranje, Celje, d.o.o.,
št. proj. 375/99.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, do
27. marca 2000.
3
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-01-05/99/00
Zreče, dne 22. februarja 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna
skupnost Štefan.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Štefan, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ZN Nova Dobrava in center Zreče –
parkirne površine

ŽALEC
826.

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Žalec

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99) in 4. ter 12. člena pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov

Uradni list Republike Slovenije
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji
dne 26. 1. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Žalec

Št.
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– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več
kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej.
III. NADZOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije, na kateri
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija) na
območju Občine Žalec.
2. člen
Gostinski obrati v Občini Žalec, ki so v stanovanjskih
objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, določijo praviloma obratovalni čas med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer
oziroma 23. uro zvečer v t. i. letnem času kot ga določa
uredba (Uradni list RS, št. 75/97).
3. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega
obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki ločeno in samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Gostinski obrati v Občini Žalec lahko določijo podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata največ kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
med 6. in 1. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, (dnevni) bari, vinotoči
med 6. in 24. uro,
– nočni bari, diskoteke med 20. in 4. uro naslednjega
dne,
– hotelske terase in gostinski vrtovi med 8. in 24. uro.
Kolikor izpolnjujejo pogoje glede hrupa, kot jih določa
uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) in vse druge pogoje v skladu s pravilnikom o
minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih
storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96) in vlogi
priložijo mnenje krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti, v kateri je sedež gostinskega obrata, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
5. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu
lahko med letom prekliče in odvzame ter skrajša na redni
obratovalni čas v primeru:

6. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika
opravlja pristojna tržna inšpekcija in policija.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o merilih za izdajanje mnenj o obratovalnem času gostinskih obratov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 15/99) in
odlok o poslovnem času (Uradni list RS, št. 2/92) ter odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
(Uradni list RS, št. 34/94).
8. člen
Že vložene vloge za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov se lahko rešijo po tem pravilniku, kolikor je za vlagatelja ugodneje.
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in UTRIPU Savinjske doline ter začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33203/00001/2000 0003 01
Žalec, dne 26. januarja 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽIROVNICA
827.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Žirovnica

Na podlagi 3, 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95,
1/96, 9/99, 56/99), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 18. in 74. člena statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Žirovnica na 14. seji dne 31. 1. 2000 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah
v Občini Žirovnica
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

18. okrasitve naselij,
19. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in
prometnih režimov,
20. urejanje javnega potniškega prometa,
21. zatiranje insektov in škodljivih glodalcev,
22. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
23. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih
in ostalih objektov in naprav,
24. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih
in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih
služb,
25. varstvo pred požari,
26. upravljanje, vzdrževanje in obnova športnih objektov in naprav, ki so v lasti občine,
27. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
28. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v
pristojnosti občine.

1. člen
Ta odlok določa vrste gospodarskih javnih služb v Občini Žirovnica ter načine in oblike njihovega izvajanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,
ki so določene z zakonom – obvezne lokalne gospodarske
javne službe in s tem odlokom – izbirne lokalne gospodarske javne službe.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov in normativov.
3. člen
Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja
posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarske javne službe in način
njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe ter del lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje gospodarske javne službe.
Način opravljanja gospodarske javne službe se predpiše tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih
sistemov, za kar skrbi župan.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in
odvajanje padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
9. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11. pogrebne storitve,
12. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med
državne ceste,
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
14. urejanje javnih parkirišč,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
16. plakatiranje,
17. reklamni napisi,

5. člen
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 27. točke 4.
člena tega odloka so obvezne lokalne gospodarske javne
službe, ostale dejavnosti pa izbirne lokalne gospodarske
javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če
zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne
primere ne določata drugače.
6. člen
V tem odloku navedene gospodarske javne službe se
izvajajo na celotnem območju Občine Žirovnica, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje
gospodarskih javnih služb v občini so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij z vodo,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javna razsvetljava,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in
druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med
magistralne in regionalne ceste.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti, naprave in omrežja, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno
dobro, uredijo se pogoji in način rabe teh objektov ter druga
vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti, napravami in
omrežji.
8. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo
tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet na predlog
župana ali članov občinskega sveta.
Občina lahko v skladu s statutom ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov
skupaj z drugimi občinami.
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III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina
neposredno ali s podeljevanjem koncesij.
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih
javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov, javnogospodarskih zavodov in javnih podjetij ter z vlaganjem javnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
10. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnogospodarskega zavoda ali javnega podjetja, ker bi
bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe in ni pogojev za
podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave.
Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega
obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata
ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
11. člen
Javnogospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati profitno.
Odlok o ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet, vsebuje sestavine, ki jih zakon določa kot obvezne sestavine
akta o ustanovitvi, kakor tudi druge sestavine, pomembne za
razmerja med občino in javnogospodarskim zavodom.
12. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali
kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med občino in javnim podjetjem, se uredijo s pogodbo o
upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav oziroma z odlokom o ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
13. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije.
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na
podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S
koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja
gospodarske javne službe ter postopek javnega razpisa in
izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči pristojni
organ občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem
soglasju občinskega sveta. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan v imenu in za račun občine.
Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih
službah.
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14. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, ki jo
sprejme občinski svet, se izvede javni razpis za pridobitev
zainteresiranih oseb zasebnega prava. Postopek javnega
razpisa in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči pristojni organ
občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta. Zoper odločbo o izbiri je dovoljena
pritožba, o kateri odloča župan.
Z izbrano osebo zasebnega prava sklene pogodbo o
vlaganju župan v imenu in za račun občine.
15. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko,
skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično
osebo.
IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
16. člen
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12.,
13., 14., 19., 22., 23. in 24. točke 4. člena tega odloka se
izvajajo v javnem podjetju na celotnem območju občine.
Dejavnosti iz 7., 8., 15., 16., 17., 18., 20., 21. in 26.
točke 4. člena se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe za celotno območje občine ali samo za
del območja občine.
Dejavnost iz 25. točke 4. člena se organizira v skladu z
zakonom o varstvu pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami.
Dejavnost iz 27. točke 4. člena se organizira kot režijski obrat pri občinski upravi.
Način izvajanja dejavnosti iz 28. točke 4. člena bo
opredeljen kasneje ob sprejemanju odloka o opravljanju
posamezne dejavnosti.
17. člen
Občina lahko z aktom o ustanovitvi javnega podjetja na
javno podjetje prenese kot javno pooblastilo tudi določene
strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi
izvajanju gospodarskih javnih služb.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
18. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
obsegajo zlasti:
– področje razvoja gospodarskih javnih služb,
– načrtovanje in vzdrževanje objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, če z aktom o
ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja, oziroma s koncesijsko pogodbo ali
pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na navedene
oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena,
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– informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih
služb,
– javne razpise in izbiro izvajalcev za koncesionirane
javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala
ter pripravo pogodb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave iz 7. člena, če ni to kot javno pooblastilo preneseno
na izvajalce javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih služb,
– administrativna opravila za svet uporabnikov,
– druge naloge, določene z zakonom ali občinskim
predpisom.
19. člen
Ne glede na določbo 18. člena se lahko posamezne
naloge s pogodbo, ki jo podpiše župan, prenesejo na za to
dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če
je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
20. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin je dolžan skrbeti
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
(v nadaljevanju: svet), ki ga sestavljajo predsedniki vaških
odborov.
Občinski svet imenuje člane sveta najkasneje v roku
enega meseca po imenovanju članov vaških odborov.
21. člen
Svet iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku
opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev posameznih naselij v
občini in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in
županu občine,
– zastopa interese prebivalcev posameznih naselij v
zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju
do občine.
22. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet o svojih stališčih
in ukrepih v skladu s svojim poslovnikom, župan pa najkasneje v roku trideset dni od dneva, ko je prejel njegovo
pripombo ali predlog.
23. člen
V primeru kršitve določb sklenjene pogodbe s strani
izvajalca gospodarskih javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s
katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži
izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
24. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz proračunskih sredstev,
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– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
25. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno
določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga
s potrebno dokumentacijo predloži v sprejem občinskemu
svetu.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih
storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste
uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
26. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika ali je to povezano z
nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
27. člen
Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih javnih služb predpiše poseben davek v skladu s
predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
28. člen
Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, se lahko financirajo tudi iz sredstev,
dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, ki jih
najame občina ali javno podjetje s soglasjem občine.
V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva
za investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za
izvajanje gospodarskih javnih služb v občini, pridobivajo tudi iz
sredstev vlaganja tujih oseb in mednarodnih posojil.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Do ustrezne zakonske razmejitve financiranja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino se
za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
30. člen
Do sprejetja odloka o ustanovitvi javnega podjetja opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 16. člena JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Žirovnica
preneha uporabljati odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95).
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30008-0001/99
Žirovnica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.
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828.

Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
ter 5. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 14. seji dne
31. 1. 2000 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Žirovnica (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalne skupnosti.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje
simbolov so sestavni del tega odloka.
Izvirniki simbolov se hranijo v občinski upravi Občine
Žirovnica.
II. GRB
3. člen
Grb Občine Žirovnica je upodobljen na ščitu s šiljasto
zaključenim dnom in odprto knjigo na vrhu ščita v razmerju
4,5:5.
Na zelenem polju je pet stiliziranih zlatih peres. Peresa
so stilizirana v obliki satja in postavljena v razmerju 3 peresa
zgoraj, 2 peresi spodaj.
Pet zlatih peres simbolizira pet velikih mož (F. Prešeren, M. Čop, A. Janša, F. S. Finžgar in J. Jalen, ki jim je
posvečena Pot kulturne dediščine in doprsni spomeniki pred
žirovniško osnovno šolo. Peresa so razporejena v obliki
satja, saj je na območju Občine Žirovnica tekla zibelka slovenskega čebelarstva (prva slovenska čebelarska organizacija je bila ustanovljena na Rodinah že l. 1871, iz Breznice
je bil doma znameniti čebelar Anton Janša). Čebelje satovje
simbolizira pridobivanje medu ter marljivost in pridnost kot
značaj ljudi.
Odprta knjiga na vrhu ščita simbolizira kulturne in znanstvene dosežke znamenitih osebnosti, rojenih na območju,
ki ga danes obsega Občina Žirovnica, s tem pa tudi izjemen
kulturno-zgodovinski pomen omenjenega območja za vso
Slovenijo.
Zelena barva se vsebinsko najbolj identificira z žirovniškim okoljem in hkrati simbolno definira območje, ki je nam
najbolj lastno – vaška lipa s šestnajstimi srenjskimi kamni v
Vrbi.
Ščit je obrobljen z zlato barvo.
Barvna sestava grba:
– zeleno polje je v barvi pantone 356cv (C 100%,
M 0%, Y 91%, K 27%) – zelena,
– peresa, knjiga in obroba ščita so v barvi pantone
1225cv (C 0%, M 15%, Y 60%, K 0%) – rumena.
4. člen
Grb občine se uporablja:
– v žigu in pečatu ter na ostalih oznakah občinskih
organov,
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– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in
občinski upravni organi,
– na protokolarnih listinah, čestitkah, vizitkah itd., ki jih
za službene namene uporablja župan,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani
obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih Občine
Žirovnica,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah
ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih
shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z
določili tega odloka.
6. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Žirovnica,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Žirovnica,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Žirovnica,
– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na
področju Občine Žirovnica in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.
III. ZASTAVA
7. člen
Zastava Občine Žirovnica je zelena (356cv – zelena) s
petimi zlatimi peresi.
Zastava Občine Žirovnica je pravokotne oblike, pri horizontalnem obešanju je razmerje višine zastavine rute (V)
proti dolžini (L) V:L=1:2, oziroma ena proti dve, pri vertikalnem obešanju (bandero) pa ravno obratno (V:L=2:1).
Atribut ne sme biti nižji od 1/2 (ene polovice) višine
zastavine rute in ne višji od 8/10 (osmih desetin) imenovane
višine.
8. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Žirovnica.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na
javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Župan
občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v
korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.
Zastava se ob državnih praznikih izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
V primeru žalovanja se izobesi zastavo na pol droga.
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IV. PRAVILA ZA UPORABO

9. člen
Simbola se uporabljata le v obliki in na način, ki sta
določena v skladu z določbami tega odloka.
Ne sme se ju uporabljati, če sta poškodovana ali kako
drugače neprimerna za uporabo.
Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu občine.
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17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00104-0003/99
Žirovnica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

10. člen
Za pravilno uporabo simbolov je odgovoren tajnik občine, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in daje
potrebna pojasnila v zvezi z njuno uporabo.
11. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora
biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike in predvideno
naklado oziroma količino.
Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji
navesti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da
se dovoli uporaba simbolov.
12. člen
Odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, izda
tajnik občine.
V odločbi se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje
uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da
uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled simbolov in če
s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
13. člen
O pritožbi zoper odločbo, s katero se dovoli uporaba
simbolov, odloča župan.
14. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec ter za označevanje blaga in storitev brez
dovoljenja občine.
V. KAZENSKE SANKCIJE
15. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi
z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena izvaja komunalni redar.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občine in
inšpekcijske službe.

829.

Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Žirovnica na 14. seji dne 31. 1. 2000 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Žirovnica in način poročanja o obračunani in plačani
turistični taksi.
2. člen
Na območju Občine Žirovnica se turistična taksa vrednoti v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število
točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžne odvajati turistično takso na poseben
račun občine najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec. Do tega roka, morajo občini predložiti tudi poročilo
o obračunani in plačani turistični taksi za navedeno obdobje. Poročilo morajo zavezanci oddati na posebnem obrazcu,
ki ga dobijo na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3.
Poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, ne
glede na to, ali so imeli goste na prenočevanju ali ne.
4. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično takso in niso
opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja zakon o
pospeševanju turizma.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine
Žirovnica, preneha veljati odlok o turistični taksi (Uradni list
RS, št. 69/98), ki ga je sprejela Občina Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-0001/00
Žirovnica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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VLADA
830.

Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne
cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja

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

UREDBO
o določitvi najvišje povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo povprečno
prodajno ceno zemeljskega plina iz transportnega omrežja
brez davčnih obremenitev, največ na ravni 29,20 tolarjev
za Sm3.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 1/00).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 382-14/99-2
Ljubljana, dne 24. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

831.

Uredba o določitvi elementov odkupne cene
kravjega mleka

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

UREDBO
o določitvi elementov odkupne cene
kravjega mleka
1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu: cena) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin, skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih
celic.
2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo,
izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih
izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, popr.
71/97), razen vsebnosti suhe snovi,
– določene s pravilnikom o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu
(Uradni list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št.
39/92),
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– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov,
ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),
– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93),
– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma
zaviralnih snovi,
– vsebovati mora najmanj 2,8 odstotka beljakovin.
3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: MO) na ploščah
ali z instrumentalno metodo, umerjeno na podlagi klasične
metode štetja kolonij na plošči in se izrazi v skupnem številu
mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 ml
mleka.
Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka
proizvajalcev, ki oddajajo več kot deset tisoč litrov mleka
letno, lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita proizvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za druge pa vzorec zbiralnice.
4. člen
Mleko se razvrsti takole:
Kakovostni razred
SŠMO
– E (ekstra) kakovostni razred
do 50.000 mo/ml
– 1. Kakovostni razred
50.001 do 100.000 mo/ml
– 2. Kakovostni razred
100.001 do 400.000 mo/ml
– 3. Kakovostni razred
400.001 do 800.000 mo/ml
5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca
izračuna po naslednji formuli:
OCP = M + B + K
OCP = odkupna cena za proizvajalca
M = (ME) x ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B = (BE) x ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K = dodatek na kakovostni razred =IC x % povečanja
oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in število
somatskih celic.
IC = izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7%
mlečne maščobe in 3,15% beljakovin.
6. člen
Izhodiščna cena mleka brez davka na dodano vrednost
(3,7% mlečne maščobe in 3,15% beljakovin) je 50,15 SIT/l:
– cena maščobne enote je 6,77 SIT/l,
– cena beljakovinske enote je 7,97 SIT/l.
7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka
poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred + 5%
– 1. Kakovostni razred 0%
– 2. Kakovostni razred – 5%
– 3. Kakovostni razred – 15%
rezultat pa se prišteje oziroma odšteje od izhodiščne
cene.
8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena
mleka poveča oziroma zmanjša:
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– za mleko E in prvega kakovostnega razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v enem mililitru, se cena
mleka poveča za 5%;
– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
enem mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje
kot v tretji kakovostni razred.
9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizvajalcu na predpisan način.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca
se jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi
za določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je
zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za
štetje SŠMO, določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.
2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno.
3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame
vzorec po potrebi.
4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti organizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.
5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdravil in nevarnih snovi v mleku se opravi po potrebi.
6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa
organizirata najmanj dvanajstkrat letno dostavo hlevskih
vzorcev mleka vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Število somatskih celic je geometrično povprečje v
obdobju treh mesecev, z vsaj enim vzorcem mesečno. Če
je število somatskih celic večje od 400.000 ml mleka,
mora pooblaščeni laboratorij v 48 urah obvestiti proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka in pristojno veterinarsko službo.
10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,
ugotovljena v tekočem mesecu,
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mesecih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mesecih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca, obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize prvi delovni
dan po končani analizi.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizatorja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne
cene mleka po 7. in 8. členu te uredbe.
11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti obveščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzporednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.
12. člen
Stroške analiz po tej uredbi nosi mlekarna, če ni s to
uredbo drugače določeno. Če proizvajalec zahteva vzpo-
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redno analizo in se s to analizo potrdi rezultat predhodne
analize mlekarne, plača stroške vzporedne analize proizvajalec, sicer pa mlekarna.
13. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2000 in velja
4 mesece.
Št. 388-07/99-2
Ljubljana, dne 24. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

832.

Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila
za opravljanje nalog Davčne uprave Republike
Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/98,
26/99, 48/98 in 54/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila
za opravljanje nalog Davčne uprave Republike
Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
1. člen
V uredbi o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne
skupnosti (Uradni list RS, št. 1/99 in 54/99), se v drugem
odstavku 2. člena letnica “1999” zamenja z letnico “2000”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-03/98-3
Ljubljana, dne 24. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Popravek
V spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Vojnik), objavljenih v Uradnem listu RS, št. 2-114/00 z dne
13. 1. 2000, se v 3. členu prva alinea pravilno glasi:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 15.000 SIT
neto.
Uredništvo
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DRŽAVNI ZBOR

USTAVNO SODIŠČE

738.

761.

739.

740.
741.
742.
743.
744.

745.
746.
747.
748.
749.

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (ZJOSS-B)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Autovie Venete
S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava–Razdrto (ZPDAVR)
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov sveta
Sklep o potrditvi poslanskega mandata

2457
762.
2458
2459
2459
2459
2459

2459

765.

2460

766.

2460

767.

2460

768.

2461
2461

751.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

830.
831.
832.

Uredba o izdaji vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja dela
Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja
Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega
mleka
Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije
za zavode, sklade in lokalne skupnosti

754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.

Odredba o sestavljanju premoženjskih bilanc države in
občin za leto 1999
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Odredba o določitvi in uporabi klicnih znakov v okviru
3. svetovnega prvenstva radioamaterjev WRTC – 2000
Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
Pravilnik o spremembi pravilnika o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in
gibanja vozila v cestnem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
Navodilo o pogojih ter načinu likvidnostnega zadolževanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, iz sredstev državnega proračuna

2475

Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest
na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Kopru
Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto predstojnika Okrajnega sodišča v Lendavi
Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnice
Okrajnega sodišča v Murski Soboti
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

2476
2476
2477
2477
2477

769.

Poročilo o gibanju plač za december 1999

2477

OBČINE
770.
2462
771.
2462

772.

2537
2537

773.
774.

2538
775.

MINISTRSTVA
753.

2473

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2461

VLADA
752.

2470

SODNI SVET
764.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
750.

763.

Odločba o ugotovitvi, da odlok o ureditvenem načrtu
dela pretežno skladiščnotransportne cone ob Toledovi ulici v Rušah ni v neskladju z ustavo in zakonom
Odločba o razveljavitvi 1. točke 26. člena zakona o davku na dodano vrednost in 49. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost z odložnim rokom
Sklep o zadrževanju izvrševanja sklepa o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za območje
KS Nevlje

2463
2465
2466
2466
2468
2468

776.

777.
778.
779.
780.
781.
782.

2469
783.
784.
2469

BLED
Ugotovitev, da je mandat svetnika občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata
BOROVNICA
Statutarni sklep
CELJE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev – Habjanov hrib
DIVAČA
Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2000
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega vzogjno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
GORENJA VAS-POLJANE
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
KIDRIČEVO
Odlok o javnem redu in miru
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno
polje
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000
Sklep o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe
Sklep o ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja
Sklep o prenosu lastnine v javno dobro in sofinanciranje izvajanja del na tako prenesšeni lastnini
KOČEVJE
Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje
obratovalnega časa gostinskih lokalov
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

2478
2478

2478
2479
2480

2480
2481
2482
2486
2487
2487
2488
2488

2489
2489
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785.
786.

787.
788.

789.

790.
791.

792.
793.

794.
795.

796.

797.
798.
799.

800.
801.
802.
803.

804.
805.
806.

LENDAVA
Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju
Občine Lendava
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Lendava za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu
1992, prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Lendava ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za tri območja
v Občini Lendava
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini
Lendava
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2000
LJUTOMER
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer
LOŠKA DOLINA
Odlok o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij v Občini Loška dolina
MEDVODE
Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto
2000
METLIKA
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega
podjetja Komunala Metlika
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč
in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč
na območju Občine Metlika
Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
MEŽICA
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
MISLINJA
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme v letu 2000 na območju Občine Mislinja
MORAVSKE TOPLICE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Moravske Toplice
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Moravske Toplice za leto 2000
PREVALJE
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2000
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
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ROGAŠKA SLATINA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za
stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
SEMIČ
Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2000
Odlok o gozdnih cestah
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine
Semič v letu 2000
Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 2000
SLOVENSKA BISTRICA
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič
za leto 2000
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2000
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica
ŠENTJERNEJ
Sklep o odvzemu, izbrisu in pooblastitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
ŠENTJUR PRI CELJU
Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
ŠKOFJA LOKA
Sklep o sprejetju programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
TREBNJE
Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
ZREČE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
ZN Nova Dobrava in center Zreče – parkirne površine
ŽALEC
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
ŽIROVNICA
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica
Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica
POPRAVKI
Popravek sprememb pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
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Uredba o ratifikaciji protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
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