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VLADA

2278. Uredba o carinskih organih, pri katerih je
mogoče cariniti kemikalije

Na podlagi petega odstavka 61. člena zakona o kemi-
kalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o carinskih organih, pri katerih je mogoče

cariniti kemikalije

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba navaja carinske izpostave, kjer je mogoče
cariniti kemikalije.

2. člen
(seznam pristojnih carinskih organov)

Carinsko dovoljeno rabo ali uporabo kemikalij lahko
odobrijo naslednji carinski organi:

CARINSKI URAD LJUBLJANA:
1018 Izpostava Ljubljana
1026 Izpostava Kranj
1034 Izpostava Letališče Brnik
1042 Izpostava Pošta Ljubljana
1050 Izpostava Novo mesto
1069 Izpostava ŽP Ljubljana
1077 Izpostava Jarše
1085 Izpostava Krško
1115 Izpostava Metlika
1247 Izpostava Škofja Loka
1255 Izpostava Ribnica
1301 Izpostava Logatec
1409 Izpostava Črnomelj
1913 Izpostava Terminal Ljubljana

CARINSKI URAD CELJE:
2014 Izpostava Velenje
2022 Izpostava Celje
2073 Izpostava ŽP Rogatec

CARINSKI URAD DRAVOGRAD:
3029 Izpostava Prevalje
3053 Izpostava Dravograd

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA:
4017 Izpostava Murska Sobota
4025 Izpostava Gornja Radgona
4122 Izpostava ŽP Središče ob Dravi
4165 Izpostava ŽP Lendava

CARINSKI URAD JESENICE:
5064 Izpostava ŽP Jesenice
5080 Izpostava Plavški travnik

CARINSKI URAD KOPER:
6036 Izpostava Koper
6044 Izpostava Luka Koper

CARINSKI URAD MARIBOR:
7016 Izpostava Pošta Maribor
7067 Izpostava Maribor
7113 Izpostava Ptuj
7130 Izpostava ŽP Tezno

CARINSKI URAD NOVA GORICA:
8047 Izpostava ŽP Nova Gorica
8071 Izpostava Idrija
8128 Izpostava Vrtojba
8136 Izpostava Tolmin
8144 Izpostava Ajdovščina

CARINSKI URAD SEŽANA:
9027 Izpostava Kozina
9035 Izpostava ŽP Sežana
9043 Izpostava Terminal Sežana
9140 Izpostava ŽP Hrpelje-Kozina
9159 Izpostava Ilirska Bistrica

3. člen
(pooblastilo)

Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije
lahko s soglasjem ministra, pristojnega za zdravstvo, v upravi-
čenih primerih izjemoma dovoli odobritev carinsko dovoljene
rabe oziroma uporabe kemikalij pri drugih carinskih organih.
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4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 285-05/2000-1
Ljubljana, dne 11. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2279. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Na podlagi 10. člena zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št.
41/83) je Vlada Republike Slovenije na 157. seji dne 11. 5.
2000 sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in

določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

1
Nadomestilo za invalidnost po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1. apri-
la 2000 dalje 38.247,65 tolarja.

2
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbe-

nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od
1. aprila 2000 dalje:

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 21.855,80 tolarja in

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju večine osnovnih življenjskih potreb 10.927,90 tolarja.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 195-00/98-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2280. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Narodna galerija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 in 8/96) in 37. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije na 157. seji dne
11. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda

Narodna galerija

1. člen
Prvi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi javnega

zavoda Narodna galerija (Uradni list RS, št. 49/97) se do-
polni z naslednjim besedilom:
“K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
K/73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja in humanistike
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.“.

2. člen
V tretji alinei 12. člena se beseda “dotacijami“ nado-

mesti z “donacijami“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 632-03/98-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2281. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične
raziskave

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 11. člena zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) je Vlada Republike Slovenije
na 157. seji dne 11. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega

raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične
raziskave

1. člen
Prvi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi javnega

raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
(Uradni list RS, št. 73/94 in 65/99) se spremeni tako, da
se glasi:

“Dejavnost Hidroinštituta se v skladu z uredbo 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) glasi:
– DD/20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-

nje lesa,
– DD/20.300 Stavbno mizarstvo,
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DE/22.110 Izdajanje knjig,
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150 Drugo založništvo,
– DH/25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za

gradbeništvo,
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– DH/25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas,

– DI/26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca,

– DJ/28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov,
– DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,

d.n.,
– DK/29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in

izkoriščanje mehanske energije, razen
motorjev za letala in motorna vozila,

– DK/29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene,

– DL/33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje,

– DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje,

– F/45.240 Hidrogradnja in urejanje voda,
– F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok,
– F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
– F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljavci
strojev,

– K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v

najem,
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme

v najem,
– K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,

d.n.,
– K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi,
– K/72.300 Obdelava podatkov,
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja,
– K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije,
– K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,

geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje,

– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje,

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 691-23/99-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej
Slovenije

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 in 8/96) in 37. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije na 157. seji dne
11. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o

ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej
Slovenije

1. člen
V 3. členu sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodo-

slovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 75/97), se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Skrajšano ime je: PMS.“

2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
“Dejavnosti iz prejšnjega člena so po uredbi 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)
razvrščene:
O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in

druge kulturne dejavnosti, od tega:
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter

naravnih rezervatov
O/93.3 Druge razvedrilne dejavnosti, od tega:

O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne

prireditve
O/92.1 Filmska in video dejavnost

O/92.11 Snemanje filmov in videofilmov

M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje, od tega:

M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

K/74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti, od
tega:

K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,

d.n.
K/73 Raziskovanje in razvoj, od tega:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja

K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja

K/72 Računalništvo in z njim povezane
dejavnosti, od tega:

K/72.30 Obdelovanje podatkov
K/72.40 Dejavnosti, povezane z bazami podatkov

G/52 Trgovina na drobno, od tega:
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisarniškimi po-
trebščinami
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G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.

G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.63 Trgovina na drobno zunaj prodajaln

DE/22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa, od tega:

DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega

zapisa
DE/22.15 Drugo založništvo“

3. člen
Iz 5. člena se črta besedilo “– strokovni vodja,“.

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se dopolni tako, da se glasi:
“Direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovodnega in

programskega direktorja, organizira in vodi delo ter poslova-
nje muzeja, predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za
zakonitost dela muzeja.“

5. člen
Črtajo se 8. in 9. člen ter naslov podpoglavja “2. Stro-

kovni vodja“.

6. člen
V četrti alinei 14. člena se beseda “dotacijami“ nado-

mesti z “donacijami“.

MINISTRSTVA

2283.  Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za
izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o izvozu
blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 31/00) izdaja minis-
ter za ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo

dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo

1. člen
Ta odredba določa obrazec zahtevka za izdajo dovolje-

nja za izvoz blaga z dvojno rabo, ki je naveden v Prilogi k tej
odredbi in je njen sestavni del.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 541-22/99-27
Ljubljana, dne 22. maja 2000.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister za ekonomske odnose

in razvoj

7. člen
Drugi odstavek 15. člena se nadomesti z naslednjim:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča

ustanovitelj na predlog sveta muzeja.“

8. člen
Prvi odstavek 18. člena se nadomesti z naslednjim:
“Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja, ki nasta-

nejo iz naslova opravljanja dejavnosti, v obsegu določenem
z letnim programom dela.“

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo

ustanovitelja.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-

slova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu za druge
naročnike.“

Dosedanji drugi odstavek tega člena postane četrti.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 632-04/98-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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ZAHTEVEK ZA PRIDOBITEV IZVOZNEGA DOVOLJENJA ZA BLAGO Z DVOJNO RABO
(9. èlen zakona o izvozu blaga z dvojno rabo � Uradni list RS, �t. 27/00)

2. Številka zahtevka 3. Datum prejema zahtevka1a. Davèna �tevilka

1b. Telefon

1. Izvoznik blaga
    (polno ime in naslov)

1c. Telefax

4. Proizvajalec blaga (1) 4a. Davèna �tevilka

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (SI)

Tel.: + 386 (0)1 478 3600
Fax.: + 386 (0)1 478 3611

    (polno ime in naslov) 5. Dr�ava porekla blaga 5a. Šifra dr�ave
(2)

6. Dr�ava proizvajalca blaga
(3) 6a. Šifra dr�ave

(2)

7. Uvoznik blaga 7a. Dr�ava 8. Konèni uporabnik blaga 8a. Dr�ava

    (polno ime in naslov)     (polno ime in naslov)

7b. Šifra dr�ave
(2) 8b. Šifra dr�ave

(2)

9a. Oznaka blaga z dvojno rabo(5)9. Poimenovanje oziroma opis blaga po seznamu blaga z dvojno rabo(4)

9b. Kolièina blaga
(6)

10. Poimenovanje blaga po nomenklaturi carinske tarife 10a. Tarifna oznaka blaga(7)

10b. Vrednost blaga v SIT 10c. Vrednost blaga v tuji valuti

11. Namen konène uporabe blaga 11a. Carinski postopek izvoza blaga(8)

12. Dodatni podatki/informacije o izvozu blaga 12a. Priloge k zahtevku(9)

13. Spodaj podpisana odgovorna oseba pri izvozniku vlagam zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz zgoraj navedenega blaga (blago, software, tehnologija) in hkrati
      zagotavljam, da so vsi podatki v tem zahtevku in prilogah verodostojni.

                        Kraj in datum                                             Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe                                                     �ig

PRILOGA
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OBČINE

(1) Vpiše se, če proizvajalec ni identičen z izvoznikom.
(2) Vpiše se šifra države, kot je navedeno v uredbi za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99).
(3) Izpolniti, če je država znana.
(4) Če se vlaga zahtevek za več vrst blaga, vlagatelj zahtevka v prilogi k temu zahtevku navede podroben seznam oziroma

opis blaga z navedbo podatkov, ki so zahtevani v rubrikah št. 9, 9a, 9b, 10 in 10a (kolikor se vrednost ne nanaša na vse
blago skupaj, navesti tudi podatke, zahtevane v rubrikah 10b in 10c).

(5) Vpiše se petmestna oznaka ter oznaka podskupine, kot je navedeno v seznamu blaga z dvojno rabo, ki je sestavni del
sklepa o določitvi blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 45/00).

(6) V enoti mere, kot je navedeno v fakturi.
(7) Vpiše se tarifna številka na 9-mestnem nivoju.
(8) Vpiše se deklarirani (zahtevani) carinski postopek izvoza blaga, kot je določeno v uredbi za izvajanje carinskega zakona

(Uradni list RS, št. 46/99) in sicer: (10) dokončni izvoz; (21) Začasni izvoz na oplemenitenje – predelavo; (23) Začasni
izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju; (31) Ponovni izvoz blaga.

(9) Navesti število prilog.

OPOMBA: Pristojni organ izpolni podatka v rubriki št. 2 in 3, ostale rubrike izpolni vlagatelj zahtevka.

GORIŠNICA

2284. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Gajevci

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na seji dne 30. 3. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 497/4-cesta, parc. št. 499/5-neplodno, parc. št.
502/1-neplodno, parc. št. 502/3-neplodno, parc. št.
502/4-neplodno, parc. št. 512-cesta, parc. št. 513-pot in
parc. št. 516-pot, vse k.o. Gajevci ter pripisane pri vlož. št.
Seznam 1 k.o. Gajevci in parc. št. 497/15-neplodno k.o.
Gajevci pripisane pri vlož. št. Seznam 2 k.o. Gajevci.

II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj javnega dobra, zanje se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Gorišnica, Gorišnica 54.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-51/2000
Gorišnica, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

2285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini
Gorišnica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
11. seji, dne 30. 3. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini

Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Gorišnica.

2. člen
Sredstva za pospeševanje kmetijstva v Občini Gorišni-

ca se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine in bančnih
sredstev.

3. člen
Ukrepi za razvoj kmetijstva izhajajo iz:
– ukrepov za varovanje okolja in vzdrževanja urejenosti

kmetijske krajine,
– ukrepov za prenos znanja in trženja v kmetijstvu,
– ukrepov za zaščito, posodobitev, razširitev, moderni-

zacije in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

4. člen
Upravičenci do sredstev za razvoj kmetijstva so fizične

osebe (kmetje), občani Občine Gorišnica, ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji. Upravičenci do sredstev so tudi društva, združenja
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in družbe registrirane s področja kmetijstva s sedežem v
Občini Gorišnica.

5. člen
Ukrepi za varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske

krajine predstavljajo:
A1 – podpora ekološkemu kmetovanju
A2 – podpora integrirani pridelavi in predelavi v sad-

jarstvu, vinogradništvu in zelenjadarstvu
A3 – sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
A4 – podpora čebelarstvu
A5 – podpora urejanju kmetijskih zemljišč
A6 – podpora analize zemlje in krme

A1 PODPORA EKOLOŠKEMU KMETOVANJU
Namen ukrepa:
Ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v obliki,

da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obvarovanje narave
pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranjanje biološke
pestrosti kmetijskega prostora.

Podpora ekološkemu kmetovanju se financira po ha
kmetijskega zemljišča.

Pogoji: Za uveljavitev podpore je potrebno predložiti:
– potrdilo, da je kmetija član ekološkega združenja,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list,

zemljiškoknjižni izpisek, notarsko overjena najemna pogod-
ba),

– certifikat kontrolne službe kmetijskega zavoda Mari-
bor o izpolnjevanju pogojev ekološkega kmetovanja,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v prehodnem ob-

dobju do 5 let.

A2 PODPORA INTEGRIRANI PRIDELAVI IN PREDE-
LAVI V SADJARSTVU, VINOGRADNIŠTVU IN ZELENJA-
DARSTVU

Namen ukrepa:
Vzpodbujati potencialne onesnaževalce kmetijskega

prostora k uporabi okolju prijaznejših postopkov – integrira-
ne pridelave sadja in vrtnin. Ukrep je v obliki finančne pod-
pore na ha kmetijskega zemljišča.

Pogoji:
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list,

zemljiško knjižni izpisek, notarsko overjena najemna pogod-
ba),

– certifikat kontrolne službe Kmetijskega zavoda Mari-
bor o izpolnjevanju pogojev integrirane pridelave sadja in
vrtnin,

– zahtevke vlagajo fizične osebe, prosilec je upravičen
do podpore v prehodnem obdobju do 5 let.

A3 SOFINANCIRANJE TESTIRANJA ŠKROPILNIC IN
PRŠILNIKOV

Namen ukrepa:
Testiranje traktorskih škropilnic in pršilnikov zaradi oko-

lju prijaznejše pridelave hrane in smotrnejše rabe fitofarma-
cevtskih sredstev.

Pogoji:
– stroški testiranja traktorskih škropilnic in pršilnikov

se pokrivajo v višini do 50%,
– potrdilo ali certifikat o opravljenem preizkusu testira-

nja škropilnic ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične in družbe registrirane s po-

dročja kmetijstva.

A4 PODPORA ČEBELARSTVU
Namen ukrepa:
Ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z

razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin ter zdravstve-
nega varstva čebel.

Pogoji:
– zahtevke vlagajo čebelarska društva s poročilom iz-

vedenih ukrepov. Zahtevku je potrebno priložiti ustrezne
račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam
koristnikov zdravstvene preventive čebel.

A5 PODPORA UREJANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ –
NIŽINSKE MELIORACIJE IN AGROMELIORACIJE

Namen ukrepa:
Ohranjanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti zem-

ljišč z ukrepi osuševanja, čiščenja in košnje melioracijskih
jarkov, ureditvijo zaščitnih pasov in sanacijo plazov, od
0,30 ha do 4 ha.

Pogoji:
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje za

predvideni poseg v kmetijski prostor,
– minimalna udeležba lastnikov kmetijskih zemljišč v

višini 40% (tudi v delu in materialu) predračunske vrednosti,
– prednost pri izvajanju urejanja kmetijskih zemljišč bo-

do imeli lastniki kmetijskih zemljišč z večjo lastno udeležbo
na kmetijsko zaokroženem področju,

– zahtevek pripravi kmetijska svetovalna služba z opi-
som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,

– programi se sofinancirajo do 30% vrednosti ureditve
zemljišča s predložitvijo računov za porabljene storitve in
material,

– zahtevke vlagajo fizične osebe.

APNENJE TAL:
Namen ukrepa:
– izboljšanje rodovitnosti tal z meliorativnim gnojenjem

s kalcijem, povečanje dostopnosti hranil za zvišanje PH
vrednosti do 5,5.

Pogoji:
– analiza tal od pooblaščenega zavoda,
– letno je mogoče apniti največ do 5 ha zemljišč na

kmetijo,
– sofinancira se do 70% cene karbonatcijskega mulja

ali apnenčeve moke brez prevoza,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.

A6 PODPORA ANALIZI ZEMLJE, KRME, LISTOV IN
PLODOV

Namen ukrepa:
– zmanjšati stroške pridelovanja in zmanjšati onesna-

ževanje kmetijskega prostora s pravilno uporabo manjkajo-
čih hranil in pravilna uporaba pesticidov,

– analiza krme, silaže in krmnih mešanic kot pomoč za
sestavo cenejših krmnih obrokov in racionalno porabo moč-
nih krmil.

Pogoji:
– stroški analize zemlje, krme, plodov in listov se finan-

cirajo v višini do 50%, zahtevku je potrebno priložiti kopijo
računa pooblaščenega zavoda, zahtevke vlagajo lastniki
zemljišč – fizične osebe.

6. člen
Ukrepi za prenos znanja in trženja v kmetijstvu pred-

stavljajo:
B1 Podpora izobraževanju kmetov
B2 Podpora izvedbi demonstracijskih poskusov
B3 Podpora trženju predstavitve kakovostnih kmetij-

skih proizvodov in živali
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B1 PODPORA IZOBRAŽEVANJU KMETOV
Namen ukrepa:
Vzpodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov in gos-

podinj na predavanjih, tečajih in strokovnih ekskurzijah.
Pogoji:
– za predavanje in tečaje se pokrivajo stroški predava-

teljev po sprejetem programu Kmetijske svetovalne službe
in društev,

– za strokovne ekskurzije se po programu pokrivajo
stroški prevoza in strokovnega vodenja,

– zahtevke vlaga organizator s predložitvijo računa in
programa ter seznama udeležencev oziroma prejemnikov,

– za strokovno usposabljanje nosilcev dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji po sprejetem programu se sofinancirajo
stroški do 50%.

B2 PODPORA IZVEDBI DEMONSTRACIJSKIH
POSKUSOV

Namen ukrepa:
Vzpodbujanje hitrejšega prenosa novejših kmetijskih

znanj v praksi.
Pogoji:
– sofinancirajo se stroški reprodukcijskega materiala

dogovorjenih gnojilnih, sortnih herbicidnih in fungicidnih po-
skusov,

– zahtevke vlaga fizična oseba s priložitvijo računa in s
poročilom kmetijsko svetovalne službe opravljenega posku-
sa.

B3 PODPORA TRŽENJU – PREDSTAVITVI KAKOV-
OSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVALI

Namen uporabe:
Vzpodbujanje promocije kakovostnih kmetijskih pro-

izvodov in živali na zahtevnejših trgih in sejmih s ciljem širitve
trga in doseganjem večje ekonomičnosti pridelave.

Pogoji:
– pokriva se do 50% stroškov najemnine sejemskega

prostora,
– prednost pri dodelitvi sredstev ima skupen nastop

proizvajalcev,
– zahtevku je potrebno priložiti projekt predstavitve in

račun za najemnino sejemskega prostora,
– zahtevek vlagajo fizične osebe, društva in družbe

registrirane s področja kmetijstva v Občini Gorišnica.

7. člen
Ukrepi za zaščito, posodobitev, razširitev, moderniza-

cijo in razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavljajo:
C1 Podpora napravi nasadov v vinogradništvu
C2 Podpora naprave nasadov v sadjarstvu
C3 Podpora zavarovanja kmetijske pridelave (v vino-

gradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živino-
reji) do 25%

C4 Podpora modernizaciji, razširitvi kmetijske pridela-
ve in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (krediti).

C1 PODPORA NAPRAVI NASADOV V VINOGRADNIŠT-
VU

Namen ukrepa:
– Vzpodbujanje krčenja samorodnice, naprave novih

nasadov na absolutnih vino-gradniških legah in obnove sta-
rih nasadov,

– vzpodbujanje vertikalne naprave nasadov in sajenja
klonskega brez virusnega sadilnega materiala.

Pogoji:
– kopija vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list,

zemljiško knjižni izpisek in mapna kopija),

– račun in deklaracija sadilnega materiala dovoljenega
za vinorodni okoliš Haloz in Slovenskih goric,

– obrazec “Vloga za dodelitev subvencije za obnovo
nasada“ potrjen s strani pooblaščene osebe Kmetijsko sve-
tovalne službe,

– do podpore so upravičene fizične osebe do 20%
investicijske vrednosti po 1 ha, ki obnavljajo najmanj 0,10 ha
nasada in imajo skupnih površin 0,40 ha trajnega nasada.

C2 PODPORA NAPRAVE NASADOV V SADJARSTVU
Namen ukrepa:
Obnova starih sadjarskih nasadov in naprava novih na-

sadov kar vključuje intenzivne in travniške nasade posajene
s kakovostnim sadilnim materialom.

Pogoji:
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list,

zemljiško knjižni izpisek in mapna kopija),
– račun in deklaracija priporočenega sadilnega mate-

riala,
– obrazec “Vloga za dodelitev subvencije za obnovo

nasada“ potrjen s strani pooblaščene osebe Kmetijske sve-
tovalne službe,

– do podpore v višini do 20% predračunske vrednosti
so upravičene osebe, ki imajo skupnih površin 0,60 ha
nasada jablan, hrušk ali breskev in obnavljajo 0,20 ha nove-
ga nasada. Pri ostalih sadnih vrstah pa imajo skupnih povr-
šin 0,20 ha in obnavljajo najmanj 0,10 ha nasada.

C3 PODPORA ZAVAROVANJU KMETIJSKE PRIDE-
LAVE V VINOGRADNIŠTVU, SADJARSTVU, POLJEDELST-
VU, ZELENJADARSTVU IN ŽIVINOREJI

Namen ukrepa:
Zagotavljanje dohodka lastnikom kmetijske pridelave.
Pogoji:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– višina podpore znaša do 25% od stroška zavarovalne

premije,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.

C4 KREDITIRANJE MODERNIZACIJE, RAZŠIRITVI
KMETIJSKE PRIDELAVE IN RAZVOJA DOPOLNILNIH DE-
JAVNOSTI NA KMETIJI

Namen ukrepa:
– vzpodbujanje strukturnih sprememb na kmetiji, uva-

janje novejših tehnoloških rešitev in tehnologij na kmetiji,
– gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opreme,

osnovne črede, prostorov za skladiščenje gnoja in gnojev-
ke,

– gradnje in obnove objektov za dodelavo, skladišče-
nje in predelavo kmetijskih pridelkov ter pripadajoče opre-
me osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pogoji:
– prosilec lahko pridobi sredstva za vzpodbujanje zgo-

raj navedenih ukrepov v obliki kredita do 50% predračunske
vrednosti,

– zahtevku je potrebno priložiti podatke o kmetijskem
gospodarstvu, investicijski program, gradbeno dovoljenje
oziroma odločbo o priglasitvi del ter strokovno mnenje Kme-
tijsko svetovalne službe,

– zahtevke vlagajo fizične osebe.

8. člen
Sredstva za pospeševanje ukrepov iz 5., 6. in 7. člena

(razen ukrepa C4) namenjene razvoju kmetijstva se dodelju-
jejo v obliki podpor na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
župan na predlog odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem v sredstvih javnega obveščanja.
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9. člen
Javni razpis za dodeljevanje podpor za razvoj kme-

tijstva mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kme-

tijstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– višina podpore, ki jo lahko dobijo upravičene osebe,
– pogoje pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

k vlogi,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.

10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec Občinske

uprave občine Gorišnica, ki ga imenuje župan ali tajnik obči-
ne na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turi-
zem ter v razpisnem roku sprejme in posreduje sklep o
dodelitvi sredstev.

11. člen
Župan je dolžan seznaniti Odbor za gospodarstvo, kme-

tijstvo in turizem ter Občinski svet občine Gorišnica s pora-
bo sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva.

II. KREDITIRANJE RAZVOJA KMETIJSTVA

12. člen
Sredstva občinskega proračuna namenjena vzpodbu-

janju ukrepov C4 – modernizaciji, razširitvi kmetijske pride-
lave in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vežejo pri
banki in se uporabljajo za zagotavljanje ugodnih pogojev za
kredite, ki jih kmetijstvu Občine Gorišnica odobrava banka iz
svojih sredstev.

13. člen
Prosilec lahko pridobi sredstva v obliki kredita do 50%

predračunske vrednosti. Prosilec lahko pridobi kredit samo,
če ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja. Delež last-
nih sredstev mora znašati najmanj 30% predračunske vred-
nosti investicije.

14. člen
Višina obrestne mere in rok za vračilo kredita se določi-

ta z razpisom o dodeljevanju sredstev za kreditiranje kme-
tijstva.

15. člen
Sredstva za kreditiranje kmetijstva se dodeljujejo na

podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na predlog Od-
bora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem skupaj z izbrano
banko v sredstvih javnega obveščanja.

16. člen
Razpis sredstev za kreditiranje kmetijstva vsebuje:
– določbo pravilnika na podlagi katerega se objavi razpis,
– skupen znesek razpisanih sredstev namenjenih za

kreditiranje in subvencioniranje obrestne mere kmetijstva v
občini,

– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za kredit,
– doba vračanja kredita,
– višina obrestne mere,
– rok za vložitev prošenj in naslov na katerega se vloži-

jo prošnje,

– navedba, kar mora prošnja za kredit vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

prošnji,
– poslovni načrt oziroma investicijski program,
– potrdilo o vplačanih vseh zapadlih davkih in prispev-

kih,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca,
– skupni znesek razpisanih sredstev za kreditiranje ozi-

roma subvencioniranje obrestne mere v Občini Gorišnica,
– minimalni in maksimalni znesek zaprošenih sredstev.

17. člen
Vloge za kredit s prilogami vložijo prosilci na Občinski

upravi občine Gorišnica.

18. člen
Strokovna in finančno tehnična opravila pri dodeljeva-

nju sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva bo po po-
godbi opravljala banka. Banka pripravi oceno ekonomske
upravičenosti projektov kreditne sposobnosti prosilcev in
pripravi predlog ter ga posreduje komisiji za dodelitev kredi-
tov.

19. člen
Komisijo za dodelitev kreditov imenuje Občinski svet

občine Gorišnica na predlog Odbora za gospodarstvo, kme-
tijstvo in turizem. Komisija šteje štiri člane:

– en predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
– en predstavnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo

in turizem,
– en predstavnik komisije za kmetijstvo,
– en predstavnik izbrane banke.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja

strokovna služba Občinske uprave občine Gorišnica.

20. člen
Sklep o odobritvi kredita sprejme banka na podlagi

mnenja komisije.

21. člen
Sklep o odobritvi kredita se posreduje vsem prosilcem

najkasneje v osmih dneh po prejemu odločitve.

22. člen
Po prejemu sklepa o odobritvi kredita sklene banka s

prejemnikom kredita kreditno pogodbo, ki vsebuje razpisne
pogoje.

III. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Nenamensko porabo sredstev spremlja in preverja

Občinska uprava občine Gorišnica.

24. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor

dolžan takoj vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj s pripada-
jočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po
zakoniti zamudni obrestni meri.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva v Občini
Gorišnica (Uradni vestnik Občine Ormož, Ptuj 20/96 in
Uradni list RS, št. 28/98).
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26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 002-03-49/2000
Gorišnica, dne 5. maja 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

2286. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gorišnica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
11. seji, dne 30. 3. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Gorišnica.

2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

v Občini Gorišnica se zagotavljajo iz sredstev proračuna
občine in dogovorjenih bančnih sredstev.

3. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

so:
– nepovratna finančna pomoč (subvencija) za pospe-

ševanje zaposlovanja,
– nepovratna sredstva za pospeševanje poklicnega in

strokovnega izobraževanja,
– krediti pod ugodnimi pogoji.

II. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA

4. člen
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih de-

lovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlova-
nja mladih v Občini Gorišnica.

5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo

iz sredstev proračuna Občine Gorišnica in drugih sredstev.

6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo

kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem za-

vodu za zaposlovanje - Urad za delo Ptuj (v nadaljevanju:
RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ima status
presežnega delavca,

– zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva
zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).

7. člen
Za sredstva za pospeševanje zaposlovanja lahko prosijo:
– delodajalci – majhne družbe in fizične osebe s sede-

žem in dejavnostjo v Občini Gorišnica, ki so v obdobju
določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. čle-
na tega pravilnika,

– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpi-
som uresničijo samozaposlitev.

8. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3000

točk,
2. delodajalec za zaposlitev osebe iz druge, tretje in

četrte alinee 6. člena znaša 1500 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi Občinski svet

občine Gorišnica glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.

9. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je, da brezposelna oseba

izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je bil prijavljen na RZZ najmanj štiri mesece pred

dnem zaposlitve,
– ima najmanj 6 mesecev pred dnem zaposlitve stalno

prebivališče v Občini Gorišnica,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v kole-

darskem letu,
– ima sedež dejavnosti v Občini Gorišnica (velja za

samozaposlene).

10. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo

na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gori-
šnica v sredstvih javnega obveščanja.

11. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-

nje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo opravičene osebe,
– pogoje, ki jih morajo nosilci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vsebovati in dokumentacijo, ki jo

mora prosilec priložiti,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev prošenj,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval

sklep o odobritvi sredstev.

12. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo

subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma do-
kazilo, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knji-
žice ali overjena izjava prositelja),
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– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Ptuj o stalnem prebivališču v Občini Gorišnica,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1), delodajalci pa še:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljenje regi-
strirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe) in

– potrdilo agencije za plačilni promet o razvrstitvi družbe.

13. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave, ki ga imenuje župan ali tajnik občine. Vloge pravilo-
ma pregleda v roku določenem v razpisu, posebna komisija
za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja na
predlog Odbora za gospodarstvo, ki jo imenuje Občinski
svet občine Gorišnice v sestavi:

Predsednik:
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
člani:
– predstavnik odbora za razvoj malega gospodarstva –

predstavnik komisije.

14. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga komisije.

15. člen
Delodajalec oziroma samozaposlena oseba na podlagi

sklepa občinskega sveta sklene z Občino Gorišnica pogod-
bo o sofinanciranju zaposlovanja. Občina Gorišnica sredst-
va nakaže na žiro račun prosilca, v roku 30 dni po predložitvi
dokazila o zavarovanju za vrnitev sredstev v primerih:

– prenehanja opravljanja pridobitne dejavnosti,
– iz 16. člena tega pravilnika.

16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega

pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve
pogodbe oziroma pred pretekom pripravniškega obdobja,
mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno ose-
bo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od ugotovitve
komisije iz 13. člena.

Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega
razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli
drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občini.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za
obrestno mero določeno v pogodbi. V primeru zamude pri
vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite za-
mudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v
stečaj se terjatev prijavi v stečajno maso.

17. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Gorišnica o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za pospeševanje zaposlovanja.

III. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA

18. člen
Cilj pospeševanja poklicnega in strokovnega izobraže-

vanja je vzpodbujanje poklicnega in strokovnega sistema
izobraževanja.

19. člen
Sredstva za pospeševanje poklicnega in strokovnega

izobraževanja se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine
Gorišnica.

20. člen
Sredstva za pospeševanje poklicnega in strokovnega

izobraževanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč
(subvencija) za bruto nagrade vajencev občanov Občine
Gorišnica.

21. člen
Za sredstva iz 20. člena tega pravilnika lahko zaprosijo

delodajalci - male družbe in fizične osebe s sedežem in
dejavnostjo v ali izven Občine Gorišnica, ki so v obdobju
določenim z razpisom sklenile učno pogodbo za sklenitev
vajeniškega razmerja občana Občine Gorišnica.

22. člen
Delodajalec lahko zaprosi za subvencijo bruto nagrade

vajenca v višini:
– 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo

za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo

za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja.

23. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogod-

ba za vajenca s stalnim bivališčem na območju Občine
Gorišnica.

24. člen
Sredstva iz 20. člena pravilnika se dodelijo na podlagi

javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorišnica v sred-
stvih javnega obveščanja.

25. člen
Javni razpis za pospeševanje poklicnega in strokovne-

ga izobraževanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za poklicno in

strokovno izobraževanje,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije mesečne nagrade,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vloga vsebovati in dokumentacijo,

ki jo mora prosilec priložiti,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev prošenj,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval

sklep o odobritvi sredstev.

26. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– učno pogodbo o sklenitvi vajeniškega razmerja,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote

Ptuj o stalnem prebivališču v Občini Gorišnica,
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje regi-
strirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe) in

– potrdilo agencije za plačilni promet o razvrstitvi
družbe.
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27. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave, ki ga imenuje župan ali tajnik občine. Vloge pravilo-
ma pregleda v roku določenim v razpisu, posebna komisija
za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja, ki
jo imenuje občinski svet na predlog Odbora za gospodarstvo
v sestavi:

Predsednik:
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
člani:
– predstavnik odbora za razvoj malega gospodarstva –

predstavnik komisije.

28. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje poklicnega

in strokovnega izobraževanja sprejme župan na podlagi pred-
loga komisije.

29. člen
Delodajalec na podlagi sklepa občinskega sveta skle-

ne z Občino Gorišnica pogodbo o sofinanciranju poklicnega
in strokovnega izobraževanja.

IV. KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA

30. člen
Sredstva občinskega proračuna namenjena za razvoj

malega gospodarstva se vežejo pri banki in se uporabljajo za
zagotavljanje ugodnih pogojev za kredite, ki jih malemu gos-
podarstvu Občine Gorišnica odobrava banka iz svojih sred-
stev.

31. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za graditev

poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opre-

me za proizvodnjo,
– uvajanje sodobnih tehnologij,
– za samozaposlovanje.
Sredstva za razvoj se namenijo za isti projekt oziroma

program le enkrat.

32. člen
Za kredit pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo:
– podjetniki posamezniki,
– majhne družbe z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za

izdajo dovoljenja o izpolnjevanju pogojev za izdajo dovolje-
nja ter priložili vse potrebne dokumente oziroma na pristoj-
nem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse
potrebne dokumente za ustanovitev podjetja. Sedež prosil-
ca mora biti na območju Občine Gorišnica.

33. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za kredit praviloma v višini

do 50% predračunske vrednosti investicije.

34. člen
Prosilec lahko pridobi kredit, če ima zagotovljene tudi

ostale vire financiranja. Delež lastnih sredstev mora znašati
najmanj 30% predračunske vrednosti investicije.

35. člen
Višina obrestne mere in rok za vračilo kredita se določi-

ta z razpisom o dodeljevanju sredstev za kreditiranje malega
gospodarstva.

36. člen
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se dode-

ljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine
Gorišnica skupaj z izbrano banko v sredstvih javnega ob-
veščanja.

37. člen
Razpis sredstev za kreditiranje malega gospodarstva

vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katerega se

objavi razpis,
2. skupen znesek razpisanih sredstev namenjenih za

kreditiranje malega gospodarstva v občini,
3. namene za katere se dodeljujejo sredstva,
4. osebe, ki lahko zaprosijo za kredit,
5. dobo vračanja kredita,
6. višino obrestne mere,
7. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 30

dni od dneva objave, in naslov, na katerega se vložijo proš-
nje,

8. navedba, kar mora prošnja za kredit vsebovati,
9. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

prošnji:
a) poslovni načrt oziroma investicijski program,
b) za s.p. fotokopija priglasitvenega lista, obrazec 1/1,

1/2, potrjen od krajevno pristojne DURS, ali potrdilo, da je
občan pri pristojnem upravnem organu vložil zahtevek in
priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za
opravljanje določene dejavnosti,

c) za gospodarske družbe fotokopija sklepa o vpisu
podjetja v sodni register z vsemi prilogami,

d) za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopija
obrtnega dovoljenja,

e) za samostojne podjetnike posameznike potrdilo o
plačanih vseh zapadlih davkih in prispevkih,

f) za gospodarske družbe dokazilo o boniteti podjetja
(BON 3),

g) dokazilo glede na namen kredita:
– kupoprodajno pogodbo o nakupu zemljišča oziroma

poslovnega prostora,
– predračun za urejanje in opremljanje zemljišča, za

graditev poslovnih prostorov, za graditev in adaptacijo po-
slovnih prostorov,

– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opre-
me,

– predračun za generalno obnovo obstoječe opreme
za proizvodnjo,

– enotno gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del
za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,

h) dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca,
i) dokazilo, da je občan, ki vlaga prošnjo za namen

samozaposlitve, opravil tečaj iz osnovnega znanja o podjet-
ništvu.

38. člen
Vloge za kredit s prilogami vložijo prosilci na Občinski

upravi občine Gorišnica.

39. člen
Strokovna in finančno tehnična opravila pri usmerjanju

sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo
po pogodbi opravljala banka. Banka pripravi oceno eko-
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nomske upravičenosti projektov kreditne sposobnosti pro-
silcev in pripravi predlog ter ga posreduje komisiji za dodeli-
tev kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

40. člen
Komisijo za dodelitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji

predlaga Odbor za gospodarstvo, imenuje pa občinski svet.
Komisija šteje štiri člane:

– predstavnik Odbora za gospodarstvo,
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
– predstavnik pristojne komisije,
– predstavnik izbrane banke za kreditiranje malega gos-

podarstva pod ugodnimi pogoji. Strokovna in administrativ-
na dela za komisijo opravlja delavec občinske uprave, ki ga
določi župan oziroma tajnik občinske uprave.

41. člen
Sklep o odobritvi kredita pod ugodnejšimi pogoji sprej-

me banka na osnovi mnenja komisije.

42. člen
Sklep o odobritvi kredita pod ugodnejšimi pogoji se

posreduje vsem prosilcem najkasneje v osmih dneh po pre-
jemu odločitve.

43. člen
Po prejemu sklepa o odobritvi kreditov pod ugodnejši-

mi pogoji sklenete s prejemnikom kredita kreditno pogod-
bo. Pogodba mora poleg standardnih določb vsebovati še
naslednje določbe:

– obveznost kreditojemalca, da bo kredit porabil na-
mensko,

– rok za začetek poslovanja, če obrat ali podjetje še ne
posluje,

– rok, v katerem se mora kreditojemalec, če gre za
samozaposlitev zaposliti,

– določbe, da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni
katerekoli obveznosti in kreditne pogodbe, vrne kredit ali
neodplačani del kredita z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
roku 30 dni od dneva ugotovitve neizpolnitve obveznosti,

– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz kreditne po-
godbe, mogoče prenesti na ožjega družinskega člana oziro-
ma partnerja,

– določbo, da je kreditojemalec dolžan banki poravnati
nadomestilo za opravljene storitve v skladu s tarifo nadome-
stil za storitve banke,

– določbo glede zavarovanja kredita,
– določbo, da se kreditojemalcu kolikor v treh mesecih

od podpisa pogodbe o dodelitvi kredita, le-tega ne koristi,
odvzame možnost koriščenja kredita.

44. člen
Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem pra-

vilniku in izpolnitev obveznosti iz kreditne pogodbe lahko
poleg banke preveri strokovni delavec občinske uprave.

V. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občin-

ska uprava občine Gorišnica.

46. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor

dolžan takoj vrniti vsa neopravičeno pridobljena sredstva

skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od
dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.

47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev
namenjenih za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine
Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, 25/95)

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

nem listu RS.

Št. 002-03-48/2000
Gorišnica, dne 5. maja 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

2287. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje, (Urad-
ni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na
18. redni seji dne 10. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

1
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro: k. o. Grosup-

lje – naselje, zemljišče parc. št. 902/1, pot v izmeri 817 m2,
vl. št. 645.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40305-56/99
Grosuplje, dne 10. maja 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2288. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov
Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi
planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski
svet občine Grosuplje v letu 2000

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega
odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in
18. ter 120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. redni
seji dne 10. maja 2000 sprejel

P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje,

ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti
Občine Grosuplje sprejel  Občinski svet občine

Grosuplje v letu 2000
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1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

V letu 2000 načrtujemo pripravo prostorsko izvedbe-
nih aktov skladno s planom iz leta 1996 (Uradni list RS, št.
3/97). Poudarek je na pripravi dokumentov za območje
Šmarja–Sap. V prejšnjih letih so bili sprejeti PIN za centralna
območja naselja Grosuplje ter za območja proti avtocesti, v
lanskem letu pa se je začel postopek urejanja območij s
pretežno gospodarskimi dejavnostmi. Sprejetje letos zastav-
ljenih programov bo pomenilo vzpostavitev urbanističnih pod-
lag za vsa večja razvojna območja naselja Grosuplje.

2. člen
Vsebina in obseg

V letu 2000 bo Občinski svet občine Grosuplje sprejel
v obravnavo naslednje prostorske izvedbene akte:

1. UrN Šmarje – šola,
2. sprememba UrN Peskokop Šmarje,
3. UrN Upravni trikotnik,
4. sprememba UrN zadrževalnik Veliki potok,
5. UrN Na vstopu v naselje (Klinčkar).
ad. 1, 2 Območje UrN Šmarje – šola obsega prostor

med novo cesto prek avtoceste, Ljubljansko cesto in vrt-
cem. Vsebinsko je zelo raznolik; predvidena je prestavitev
neustreznih dejavnosti, izboljšanje in povečanje centralnih
dejavnosti v naselju in ureditev zunanjih površin. Peskokop
»London« je v zapiranju in sanaciji. Po končanju le-te bi
parter izkoristili za preselitev betonarne iz središča Šmarja.
Oba ureditvena načrta se začneta pripravljati po podpisani
pogodbi o sofinanciranju Izvedbenih aktov.

ad. 3 Območje Upravnega trikotnika zahteva predvsem
ureditev parkirnih površin, ureditev zelenic v jedru območja
in dopolnitev programov z gradnjo prizidkov in nadomestnih
upravnih in poslovnih objektov.

ad. 4 Kmetija Liznik je dobila novega lastnika, ki želi
spremeniti UrN tako, da bodo objekti varni tudi ko je zadrže-
valnik poln. Spremembo se izvede, če ta ne pomeni spre-
membe projekta zadrževalnika in pod pogojem, da je inve-
stitor spremembe UrN-ja novi lastnik kmetije Liznik.

ad. 5 Programske zasnove za UrN Na vstopu v mesto
predvidevajo izgradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov,
ureditev komunalne infrastrukture in zunanjih površin. UrN
se začne izvajati, ko investitor zagotovi sredstva za izdelavo
zazidalnega načrta.

3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69.

člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št.18/84);

b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za
prostor občine Grosuplje.

4. člen
Udeleženci v postopku priprave

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi pro-
storskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in
se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:

1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava
za ceste;

2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljublja-
na;

3. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
4. Komunalna gradnje d.o.o;

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda;

6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine;

7. Zavod za ribištvo Ljubljana;
8. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
9. Telekom Slovenija;
10. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
11. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljub-

ljana;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
13. KS v Občini Grosuplje;
14. vsi upravljavci vaških vodovodov v Občini Grosup-

lje;
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana;
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obram-

bo;
17. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat

RS, enota Grosuplje;
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zem-

ljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s poseb-
nimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se
nahajajo na območju predvidenega posega.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka se določi-
jo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov in
na vlogo koordinatorja dajo pogoje, ki jih mora pripravljavec
upoštevati pri pripravi osnutka.

5. člen
Terminski plan

– roki začetka priprave strokovnih podlag za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov bodo opredeljeni v izvajalskih
pogodbah, vsi pa v letu 2000;

– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih ak-
tov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za pro-
stor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih
skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšnje alinee;

– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajev-
nih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostor-
skega izvedbenega akta;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila Urada za prostor občine Grosuplje in izvajalca, ki
predhodno obravnavata pripombe in predloge;

– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih
na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor
občine Grosuplje, da poskrbi za pripravo usklajenega osnut-
ka prostorskega izvedbenega akta, pridobi soglasja pristoj-
nih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka.

– občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z od-
lokom.

6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se

spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve
planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih
ugotovi Občinski svet občine Grosuplje.
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7. člen
Ta program priprave prostorsko izvedbenih aktov se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-1/00
Grosuplje, dne 4. april 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2289. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta,
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Grosuplje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987.,
1990., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta
2000 in sprememb 1998

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter
120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. redni seji
dne 10. 5. 2000 sprejel

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

dolgoročnega plana občine Grosuplje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen

1989., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine
Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta

1990, dopolnjen 1987., 1990., 1993. in 1994.
leta, prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za

obdobje od leta 1996 do leta 2000 in
sprememb 1998

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega 1989., 1993. in 1994. leta
(Uradni list SRS, št. 23/86 in Uradni list RS, št. 16/90,
3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 1987., 1990., 1993.
in 1994. (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87 in Uradni list RS,
št. 29/90, 3/93,17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za
obdobje od leta 1996 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 3/97
– v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih plan-
skih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega sode-
lovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave ob-
činskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo

pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti
priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov
ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma dopol-
njujejo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na spre-
membo ureditvenih območij naselij, določitev namenske ra-
be prostora, določijo se območja urejanja s PIA in PIN.
Tehnično morajo biti spremembe in dopolnitve pripravljene v
digitalni obliki s pomočjo vektorizacije ali skanogramov.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnig gradiv se določi Urad za prostor
občine Grosuplje,

b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za
prostor občine Grosuplje, pooblaščeni predstavnik Saša
Galonja d.i.a., vodja urada.

4. člen
Viri

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava
za ceste;

2. Komunalne gradnje d.o.o., upravljalec krajevnih
cest;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda;

4. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine;

5. Zavod za ribištvo Ljubljana;
6. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
7. Telekom Slovenija;
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko

planiranje;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
11. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obram-

bo;
12. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
13. Ministrstvo za kulturo;
14. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
15. vse KS v Občini Grosuplje;
16. vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Grosup-

lje.
Organi in organizacije iz prejšnega odstavka določijo

pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in
dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.

5. člen
Terminski plan

– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju tega
programa in proračuna Občine Grosuplje za leto 2000;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu v treh mesecih po podpi-
su pogodbe z izvajalcem;

– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz
prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS;
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– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za pro-
stor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih
skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšnje alinee;

– javna razprava se izvede na sedežih krajevnih skup-
nosti in na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila pripravljavca in Urada za prostor občine Grosuplje,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do
pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziro-
ma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklaje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sesta-
vin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in pred-
logi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nada-
ljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklaje-
nosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadalje-
vanju:  republiški prostorski plan);

– župan Občine Grosuplje posreduje po sprejetju ob-
vestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvezni-
mi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po
preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega pro-
storskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
19.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija. Javno
naročilo se izvede skladno z zakonom o javnih naročilih.

7. člen
Objava

Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 35001-1/00
Grosuplje, dne 4. aprila 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IVANČNA GORICA

2290. Poročilo o izidu predčasnih volitev v Svet
krajevne skupnosti Stična

Na podlagi 90. 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 občine Ivančna Gorica na seji
dne 18. 5. 2000 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu predčasnih volitev v Svet krajevne

skupnosti Stična

I
V Krajevni skupnosti Stična so bili v svet KS izvoljeni

naslednji kandidati:
Skupaj volivcev: 888.
Glasovalo skupaj: 359.
Neveljavne glasovnice: 17.
Udeležba %: 40,43.
Izvoljeni kandidati:
1. Franc Hauptman, roj. 16. 7. 1949, Stična 46b,
2. Nada Hauptman, roj. 21. 1. 1959, Stična 30,
3. Stanko Janežič, roj. 23. 7. 1963, Stična 94,
4. Marija Koščak, roj. 27. 3. 1957, Vir pri Stični 44,
5. Jože Strmole, roj. 24. 2. 1969, Vir pri Stični 1,
6. Stanislav Okorn, roj. 19. 1. 1961, Vir pri Stični 89,
7. Milan Ceglar, roj. 25. 2. 1973, Gaberje 13,
8. Milena Kuhelj, roj. 5. 7. 1956, Gabrje 15a,
9. Janez Skubic, roj. 1. 1. 1964, Mala Dobrava 14.

II
Izid volitev v svet KS objavi Občinska volilna komisija

občine Ivančna Gorica v Uradnem listu Republike Slovenije
ter v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

III
Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica izid

volitev dostavi županu Občine Ivančna Gorica, ki v roku 20
dni skliče na novo izvoljeni svet na konstitutivno sejo.

Št. 00608-0002/00
Ivančna Gorica, dne 18. maja 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ivančna Gorica
Milan Viršek, univ. dipl. jur. l. r.

KOBILJE

2291. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi občinskega samoprispevka na območju
Občine Kobilje

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94) daje Občinska volilna komisija
občine Kobilje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

občinskega samoprispevka na območju Občine
Kobilje

Na referendumu dne 7.  5. 2000 o uvedbi občinskega
samoprispevka na območju Občine Kobilje so bili ugotovlje-
ni naslednji izidi:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 511 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 299 volivcev, to je

58,51%,
3. s potrdilom pristojnega organa ni glasoval noben

volivec,
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4. neveljavne so bile 4 glasovnice, to je 0,78%,
5. veljavnih je bilo 295 glasovnic, to je 57,73%,
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 207 voliv-

cev, to je 40,50% od volivcev po volilnem imeniku,
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 88 voliv-

cev, to je 17,22% od volivcev po volilnem imeniku.
Na podlagi izida glasovanja in v skladu s 47. členom

zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, Občinska volilna
komisija občine Kobilje ugotavlja, da ni bil izglasovan pred-
log za uvedbo občinskega samoprispevka na območju Ob-
čine Kobilje, ker se je zanj izreklo skupaj 207 volivcev ali
40,50% volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.

Kobilje, dne 7. maja 2000.

Predsednica
OVK

Občine Kobilje
Jasna Bračič-Szabo l. r.

KOMEN

2292. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Komen na redni seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpis o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Komen in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljane, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Komen so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v naseljih se lahko v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategoriji: zbirne
krajevne ceste in krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet
na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranijo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči občinski svet na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu vzdrževanja občin-
skih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med kategorizirane ce-
ste odloči občinski svet na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
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(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno oziroma
se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija
pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavlja iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Komen.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge raz-
voja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme občinski svet na predlog župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenem za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitve iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
občino;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Slo-
venije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno uredi-
tev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo
stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi predpi-
sanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu
soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
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elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste so določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj struge vodotoka so sestavni del
vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste, za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
potrebno opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja iz prejšnjega odstavka
je odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v ali ob občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinskih cest)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinskih cest in objektov na njej.

(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinskih cest in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše občinski svet.

(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javnih cest
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko zago-
tavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih,
ki urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbiro koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana določi občinski svet.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko občinski svet na predlog župana odloči, da
redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr.
javnih poti) zagotavljajo na svojem območju vaške skupno-
sti. Občinski svet hkrati določi tudi program rednega vzdrže-
vanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz prora-
čuna občine in določi odgovorno osebo za izvedbo progra-
ma. Za stanje občinskih cest je občina subsidiarno odgovor-
na.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

(7) Način izvajanja javne službe se lahko določi tudi v
vseh ostalih oblikah, ki so določene v zakonu o gospodar-
skih javnih službah oziroma v 61. členu zakona o lokalni
samoupravi.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na kategoriziranih cestah nad

občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet je pristojna služ-
ba občinske uprave za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v ena-

kem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim preho-
dom. Vzdrževanje drugih prometnih površin ne mejnem pre-
hodu zagotavljajo upravljavci teh površin.

31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je potrebno pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

32. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo posa-

meznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cest,

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no), lahko predstojnik službe občinske uprave za ceste s
sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali
omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali
njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obre-
menitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik službe občinske uprave za ceste mora
o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpek-
torja najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih nesrečah morata
o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo občinske uprave
za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
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enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni krajevni cesti 4 m,
– pri krajevni cesti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti občine.

34. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi in druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Komen, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije upravljavec, razen če to ni v nas-
protju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma po-
stavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

35. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v

občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju so določijo pogoji za opravljanje teh del.

37. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izrednih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

38. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

39. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
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občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

40. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave za ceste. S soglasjem so določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ce-
ste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določnimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.

41. člen
(obvezna rekonstrukcijska priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
določbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 40. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 41. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

43. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilago-
diti vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

44. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

45. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

46. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

47. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno in trajno zasesti občinski
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi premazati cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njeno urejenost;
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7. nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luč ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzora, napajati živali
ob obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

48. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

49. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstra-
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

50. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nja za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne
ceste. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

51. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ce-
ste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora
biti priložena od pristojne službe občinske uprave za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave za ceste potrjena prometno tehnič-
na dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del,
zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ce-
ste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter promet-
no tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja
za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvi-
denimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi-
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremeni-
tvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

52. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).
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(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišč mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je taka omejitev uporabe zemljišča
določena v soglasju pristojne službe občinske uprave za
ceste iz 33. člena tega odloka.

53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev in režim na občinskih cestah
določa občinski svet na predlog župana. Prometno signali-
zacijo na občinskih cestah pa določa župan na predlog
pristojne službe občinske uprave za ceste ali komisije za
tehnično urejanje prometa, razen v primerih iz 32. člena
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava,
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s
predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pri-
stojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in
minister, pristojen za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni ali zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno področje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik službe občinske uprave za ceste s sklepom. Občina
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

54. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna
služba občinske uprave za ceste lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
občinski svet. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj
4,5 m nad voziščem občinske ceste.

55. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojne službe občinske uprave za ceste.

56. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 53. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

57. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

58. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
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8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-
struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvr-
šitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorec materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

60. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršne koli druge objekte ali naprave (drugi odstavek 33.
člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 34. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
drugega dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju
z dovoljenjem (prvi odstavek 35. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (36. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte ali naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (39. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
40. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 43. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(44. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (45. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (46. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(47. člen);

12. vozi vozilo s takšnim naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 48. člena);

14. ne odstrani ledenih sveč z objektov, ki ogrožajo
varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 49. člena);

15. brez dovoljenja izvedbe delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
50. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 51. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 51. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
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objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (54. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

61. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

62. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 27. člena)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

63. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odsta-
vek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen
(večletni plan)

Pristojna služba občinske uprave za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

65. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavljajo
ukrepi iz 42. člena tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 53. in 54. člena
tega odloka ter določbami novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v
nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnih cestah na območju Občine Sežana (Uradne objave,
št. 1/86 in 23/88)

69. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 34400-08/98
Komen, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

KRANJ

2293. Program priprave lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na
odseku 1134 Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–
Kokrica

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj
dne 3. 5. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne

ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica,
pododsek Mlaka–Kokrica
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1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine

Kranj je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste na od-
seku Kokrica–Mlaka. Za predvideni poseg je bil že sprejet
lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R-322
(odsek: Kokrica-Mlaka) in lokalne ceste L-3812 (odsek:
Kokrica–avtocesta). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS,
št. 23/94.

Zaradi spremenjene trase, spremenjene stacionaže,
spremembe križišča K2 in drugih sprememb je na odseku
Kokrica–Mlaka od km 13 + 050 do km 14 + 270 v skupni
dolžini 1220 m potrebno izdelati nov lokacijski načrt.

2. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot no-

silec določi Oddelek za okolje mestne občine Kranj. Varian-
te strokovne rešitve se ne izdelajo. Izvajalec bo izbran na
podlagi zbiranja ponudb.

Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta se zagotovijo
v proračunu Mestne občine Kranj.

3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki dajo pogoje in

soglasja k lokacijskemu načrtu so:
– Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami – izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS

– enota Gorenjske,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave – izpostava Kranj,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v

Kranju,
– Direkcija RS za ceste,
– Mestna občina Kranj,
– Javno podjetje Komunala Kranj,
– Elektro Gorenjska – PE Kranj,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE TV.
K idejnemu projektu rekonstrukcije ceste R2-410 pri-

dobljena soglasja, mnenja in stališča bo izdelovalec upošte-
val kot predhodne pogoje za izdelavo lokacijskega načrta.

Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od prejema
zahteve.

4. člen
Posebne strokovne podlage
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdela-

nih strokovnih podlag:
– revidiran idejni projekt,
– geološko in geotehnično poročilo,
– hidrološko in hidrotehnično poročilo,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih objektih in na-

pravah,
– posestna analiza.

5. člen
Vsebina in obseg lokacijskega načrta
Lokacijski načrt bo obsegal:
a) Odlok o lokacijskem načrtu
b) Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Mest-

ne občine Kranj,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis rešitve ceste ter njeni vplivi na obstoječe objek-

te in naprave,
– opis prestavitev obstoječih in izgradnje novih komu-

nalnih objektov in naprav,
– opis oblikovalskih rešitev ceste in obcestnega pro-

stora,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

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

vanega območja s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu.

c) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih ak-

tov v M 1:5000
– prikaz širšega območja urejanja v M 1:5000,
– ureditvena situacija v M 1:500 s prikazom:
prikaz ureditvenega območja
funkcionalne in tehnične rešitve
ureditev hišnih priključkov oziroma uvozov
krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske,

vodnogospodarske ureditve in rešitve,
– idejne rešitve prestavljenih in novih komunalnih ob-

jektov in naprav z usklajeno zbirno karto v M 1:500,
– karakteristične prečne profile,
– normalni vzdolžni profil,
– detajlno ureditev križišč,
– načrt gradbenih parcel.
d) Soglasja organov in organizacij.

6. člen
Terminski potek priprave lokacijskega načrta:
– strokovne podlage - maj,
– obravnava osnutka na Svetu Mestne občine Kranj -

junij,
– javna razgrnitev - julij,
– stališča do pripomb - avgust,
– izdelava dopolnjenega osnutka in pridobitev soglasij

- september,
– sprejem predloga na Svetu mestne občine Kranj -

oktober.

7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave.

Št. 15/592/2000
Kranj, dne 3. maja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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KRŠKO

2294. Odlok o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda
Valvasorjev raziskovalni center Krško

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev

raziskovalni center Krško

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Občina Krško sprejema akt o ustanovi-

tvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško, v angleš-
kem jeziku Valvasor’s research centre Krško (v nadaljevanju:
raziskovalni center), kateremu pristopajo in ga sprejemajo
kot ustanovni akt tudi prof. dr. Janez Usenik, prof. dr. Marija
Bogataj in Martin Bratanič, univ. dipl. inž. (v nadaljevanju: vsi
kot ustanovitelji).

2. člen
Ta akt določa:
– ime in sedež oziroma prebivališče ustanoviteljev,
– ime, sedež in pravni status raziskovalnega centra,
– naloge in dejavnosti raziskovalnega centra,
– organe raziskovalnega centra,
– sredstva, ki so raziskovalnemu centru zagotovljena

za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

raziskovalnega centra,
– način razpolaganja s presežkom dohodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja za delo raziskovalnega
centra,

– pravice, obveznosti in odgovornosti raziskovalnega
centra v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljev za
obveznosti raziskovalnega centra ter medsebojne pravice in
obveznosti ustanoviteljev in raziskovalnega centra,

– prenehanje raziskovalnega centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ OZIROMA PREBIVALIŠČE
USTANOVITELJEV

3. člen
Ustanovitelji Valvasorjevega raziskovalnega centra Kr-

ško so:
1. Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, ki jo zastopa

župan Franci Bogovič;
2. prof. dr. Janez Usenik, Paderšičeva 33, 8000 Novo

mesto;
3. prof. dr. Marija Bogataj, Kidričeva 1, 8210 Trebnje;
4. Martin Bratanič, univ. dipl. inž., Lamutova 10, 8250

Brežice.

III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS

4. člen
Ime zavoda je Valvasorjev raziskovalni center Krško.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev št. 23.
Ime in sedež zavoda se lahko spreminjata le s soglas-

jem ustanoviteljev, in sicer ime s spremembo akta o ustano-
vitvi, sedež pa s sklepom sveta h kateremu dajo soglasje
ustanovitelji.

5. člen
Raziskovalni center je zavod in je pravna oseba s pravi-

cami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki
so določene z zakonom in s tem aktom. Zavod se vpiše v
sodni register in s tem pridobi pravno sposobnost.

IV. NALOGE IN DEJAVNOST VALVASORJEVEGA
RAZISKOVALNEGA CENTRA

6. člen
Javni zavod izvaja, organizira in opravlja:
– DE/22.11  Izdajanje knjig,
– DE/22.13  Izdajanje revij in periodike,
– G/ 52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopi-

si, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami,

– H/ 55.22  Dejavnost kampov,
– H/ 55.23  Druge nastanitve za krajši čas,
– H/ 55.51  Dejavnost menz,
– I/ 64.20  Telekomunikacije,
– J/ 66.02  Dejavnost pokojninskih skladov,
– K/ 71.33 Dajanje pisarniške in računalniške opre-

me v najem,
– K/ 72.10 Svetovanje o računalniških napravah,
– K/ 72.20 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi,
– K/ 72.30 Obdelava podatkov,
– K/ 72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami,
– K/ 72.60 Druge računalniške dejavnosti,
– K/ 73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju naravoslovja in tehnologije,
– K/ 73.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju družboslovja in humanisti-
ke,

– K/ 74.11 Pravno svetovanje,
– K/ 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/ 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/ 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/ 74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-

tovanje,
– K/ 74.30 Tehnično preizkušanje in analiza,
– K/ 74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/ 74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,

d.n.,
– K/ 80.30 Višje, visokošolsko izobraževanje,
– K/ 80.422  Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/ 92.32 Obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve,
– O/ 92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov.
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V. ORGANI

7. člen
Organi zavoda so: svet zavoda (v nadaljevanju besedi-

la: upravni odbor), direktor, strokovni vodja in strokovni svet.

8. člen
Raziskovalni center upravlja upravni odbor, ki šteje pet

članov s pristojnostmi določenimi z zakonom o zavodih in
statutom raziskovalnega centra.

Upravni odbor sestavljajo:
– eden predstavnik Občine Krško – soustanoviteljice,

ki ga imenuje občinski svet,
– eden predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga ime-

nujejo ustanovitelji,
– dva predstavnika ostalih soustanoviteljev,
– eden predstavnik zaposlenih v raziskovalnem centru,

ki ga imenujejo zaposleni v raziskovalnem centru z navadno
večino vseh zaposlenih.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z mož-
nostjo ponovne izvolitve.

9. člen
Direktor, ki opravlja dela in naloge vodenja dela in

poslovanja zavoda predstavlja in zastopa raziskovalni cen-
ter, organizira, vodi delo, poslovanje in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda. Ker sta poslovodna funkcija in funk-
cija vodenja strokovnega dela ločeni je strokovni vodja od-
govoren za strokovnost dela zavoda.

Direktorja raziskovalnega zavoda, ki opravlja poslovod-
no funkcijo, imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem
ustanoviteljev. Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo
ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti univerzitetno
izobrazbo, druge pogoje določa statut.

Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje upravni odbor
po predhodnem mnenju direktorja raziskovalnega centra, ki
opravlja poslovodno funkcijo. Mandat strokovnega vodje traja
4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Strokovni vodja
mora imeti doktorat znanosti, druge pogoje določa statut.

Natančnejši postopek imenovanja in razreševanja di-
rektorja in strokovnega vodje bo natančneje urejen v statutu
raziskovalnega centra.

10. člen
Znanstveno raziskovalni center ima strokovni svet, ki je

strokovni organ zavoda in lahko zraven strokovnih sodelav-
cev, vključuje ustanovitelje in zainteresirano javnost. Imenu-
je ga upravni odbor raziskovalnega centra. Sestava, način
oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statu-
tom raziskovalnega centra v skladu z zakonom in tem aktom.

Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil, določenih v statutu raziskovalnega centra,
določa strokovne podlage in programe dela in razvoja cen-
tra, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja
druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom
raziskovalnega centra določene naloge.

11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvoli-

tve oziroma imenovanja, trajanju mandata in način dela orga-
nov iz 7. člena tega odloka, določa statut raziskovalnega
centra.

VI. AKTI RAZISKOVALNEGA CENTRA

12. člen
Raziskovalni center ima statut, ki ga sprejme upravni

odbor s soglasjem ustanoviteljev. Vsi ostali akti, ki bodo
sprejeti naknadno bodo urejeni (navedeni) v statutu.

VII. SREDSTVA ZA DELO

13. člen
Za ustanovitev in začetek dela raziskovalnega centra

vsi ustanovitelji prispevajo vsak svoj delež. Čas financiranja,
višina in delež zagonskih sredstev za začetek delovanja za-
voda se uredi s posebno pogodbo.

14. člen
Raziskovalni center pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s

prodajo storitev na trgu,
– iz drugih virov.

15. člen
Raziskovalni center odgovarja za svoje obveznosti v

pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti raziskovalnega
centra.

16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki raziskovalni center

usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube raziskovalnega

centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev raziskovalnega
centra, odločajo ustanovitelji.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

17. člen
Ustanovitelji imajo do raziskovalnega centra naslednje

pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela razi-

skovalnega centra,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev

ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spre-

membam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem aktom in

drugimi predpisi.

18. člen
Pravice in obveznosti raziskovalnega centra do ustano-

viteljev:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o izvaja-

nju programa raziskovalnega centra, vendar najkasneje do
31. 3. v naslednjem letu,

– do konca novembra posreduje ustanoviteljem ovred-
noten program dela za naslednje poslovno leto,

– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za sprem-
ljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,

– opravlja druge zadeve v skladu s tem aktom in drugi-
mi predpisi.



Stran 6562 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

IX. PRENEHANJE ZAVODA

19. člen
Ustanovitelji raziskovalnega centra lahko začnejo po-

stopek za prenehanje oziroma statusno spremembo razisko-
valnega centra v skladu z določili zakona o zavodih. Ustano-
vitelji imajo pravico do izstopa iz raziskovalnega centra pod
pogoji, ki jih določa statut.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Do imenovanja direktorja in strokovnega vodje razisko-

valnega centra imenujejo ustanovitelji v.d. direktorja razisko-
valnega centra in v.d. strokovnega vodje.

21. člen
Glede zadev, ki s tem aktom niso posebej urejene, se

neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96).

22. člen
Raziskovalni center mora konstituirati upravni odbor in

druge organe raziskovalnega centra, sprejeti statut ter pred-
staviti podroben program dela in zastavljene projekte z nji-
hovimi nosilci najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
akta. Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja po-
slovodnega organa raziskovalnega centra v petnajstih dneh
po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziro-
ma izvolitvi članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-1/00-O9
Krško, dne 18. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

Novo mesto, dne 18. maja 2000.

prof. dr. Janez Usenik l. r.

Trebnje, dne 18. maja 2000.

prof. dr. Marija Bogataj l. r.

Brežice, dne 18. maja 2000.

Martin Bratanič, univ. dipl. inž. l. r.

LITIJA

2295. Odlok o ustanovitvi zavoda Podjetniški center
Litija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gospo-
darstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 15. člena statuta
Občine Litija (Uradni list, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je
Občinski svet občine Litija na 12. seji dne 24. 1. 2000
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Litija (v nadaljevanju besedila:

ustanovitelj) ustanavlja zavod na področju pospeševanja ce-
lostnega razvoja s poudarkom na razvoju zaposlitvenih po-
tencialov in razvoju podjetništva – Podjetniški center Litija (v
nadaljevanju besedila: podjetniški center). Namen ustanovi-
tve zavoda je opravljanje nalog skladnega regionalnega raz-
voja.

2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime, sedež in pravni status podjetniškega centra,
– dejavnost podjetniškega centra,
– organe podjetniškega centra,
– sredstva, ki so podjetniškem centru zagotovljena za

ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

podjetniškega centra,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo podjet-
niškega centra,

– pravice, obveznosti in odgovornosti podjetniškega
centra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obvezno-
sti ustanovitelja podjetniškega centra,

– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti podjetniške-
ga centra,

– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Litija. Ustanovitelj ima

sedež na Jerebovi ulici 14, Litija.

III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS PODJETNIŠKEGA
CENTRA

4. člen
Ime zavoda: Podjetniški center Litija.
Skrajšano ime zavoda: PCL.
Sedež zavoda: Litija, Jerebova ulica 8.
Sestavni del imena je tudi znak in grafična oblika ime-

na. Oblika znaka in grafična oblika imena se določi s statu-
tom.

5. člen
Podjetniški center Litija lahko spremeni ime in sedež

po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu
mora podjetniški center uporabljati ime iz 4. člena tega
odloka.

6. člen
Soustanoviteljice podjetniškega centra so lahko tudi

druge lokalne skupnosti in pravne osebe.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih usta-

noviteljev se uredi s posebno pogodbo.
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7. člen
Podjetniški center je pravna oseba s pravicami, obvez-

nostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot ji določata
zakon in ta odlok.

IV. DEJAVNOST PODJETNIŠKEGA CENTRA

8. člen
Podjetniški center opravlja naslednje naloge:
– organiziranje lokalne razvojne koalicije-partnerstva in

koordinacija aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonom-
skega razvoja celotnega območja predvsem na področju
malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in razvoja skupno-
sti,

– izvajanje programov, ki jih bosta na podjetniški cen-
ter prenesla Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
Zavod RS za zaposlovanje in drugi,

– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem,
regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,

– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih
strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne
razvojne strategije,

– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za na-
stajanje razvojnih projektov,

– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razi-
skav in razvoja,

– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in poten-
cialnim podjetnikom,

– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov,

objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– koordinacija in oblikovanje celovite turistične ponud-

be območja in izvajanje promocijskih aktivnosti ter opravlja-
nje nalog turistično informacijskega centra,

– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev.
Podjetniški center opravlja tudi vse druge posle, ki so

potrebne za njen obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstav-
ku navedenih nalog.

Dejavnost Podjetniški center Litija po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti je naslednja:

Šifra Naziv dejavnosti

K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/73 Raziskovanje in razvoj
K/74.11 Pravno svetovanje
K/74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje (razen revizijska dejav-
nost)

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomsko propagiranje
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in

posredovanje delovne sile
K/74.831 Prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmom in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje,

poslovne dejavnosti
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom
M/80.42 Drugo izobraževanje

I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.15 Drugo založništvo
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov
G/52.488 Trgovina na drobno v specializiranih proda-

jalnah, d.n.

V. ORGANI PODJETNIŠKEGA CENTRA

9. člen
Organi podjetniškega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programsko razvojni svet.

10. člen
Podjetniški center upravlja upravni odbor, ki šteje šest

članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavodih in
statutom podjetniškega centra.

Upravni odbor podjetniškega centra je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja, ki jih predlaga ob-

činski svet,
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga predlaga Ob-

močna obrtna zbornica Litija,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga

predlagajo člani lokalne razvojne koalicije iz krogov strokov-
ne javnosti in uspešnega malega gospodarstva.

– enega predstavnika uporabnikov, ki ga predlaga ob-
močna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Litija.

Občinski svet imenuje Upravni odbor, najkasneje v ro-
ku 3 mesecev.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z mož-
nostjo ponovne izvolitve.

11. člen
Direktor predstavlja in zastopa podjetniški center, or-

ganizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za
strokovnost in zakonitost dela zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja.

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja. Direktor mora imeti najmanj višjo ali visoko izo-
brazbo, druge pogoje določa statut.

12. člen
Programsko razvojni svet je strokovni organ, ki je se-

stavljen iz partnerjev lokalne razvojne koalicije, uporabnikov
storitev ter zunanjih članov. Sestava, način oblikovanja in
naloge programsko razvojnega sveta se določijo s statutom
podjetniškega centra v skladu z zakonom in aktom o ustano-
vitvi.

Programsko razvojni svet obravnava strokovna vpraša-
nja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vpra-
šanjih v okviru pooblastil določenih v statutu, določa stro-
kovne podlage za program dela in razvoja podjetniškega
centra, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja
druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom
ali pravili podjetniškega centra določene naloge.
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13. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvoli-

tve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela
organov iz 9. člena tega odloka določa statut.

VI. AKTI PODJETNIŠKEGA CENTRA

14. člen
Podjetniški center lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta

odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z
interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s
pravili. Pravila sprejme upravni odbor.

Podjetniški center ima lahko tudi druge splošne akte, s
katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zavod.

15. člen
Splošne akte sprejema upravni odbor podjetniškega

centra.

VII. SREDSTVA ZA DELO

16. člen
Za ustanovitev in začetek dela Podjetniškega centra se

zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Litija.

17. člen
Podjetniški center si zagotavlja vire, načine in pogoje

pridobivanja sredstev za delo iz:
– proračuna Občine Litija,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministr-

stev,
– sredstev tuje in druge pomoči na državni ravni,
– sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev s

prodajo storitev na trgu,
– iz drugih virov, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni

vložiti sredstva, z namenom doseganja in uresničevanja last-
nih interesov pri razvoju svojih podjetij.

18. člen
Podjetniški center samostojno gospodari s prihodki, ki

jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi
lastnimi prihodki, o čemer seznani ustanovitelja v letnem
poročilu o delu zavoda.

19. člen
Podjetniški center odgovarja za svoje obveznosti v prav-

nem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Podjetniški center samostojno upravlja s sredstvi, ki so

mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti podjetniškega cen-
tra subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Občine
Litija namenjena za delovanje podjetniškega centra.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki podjetniškega centra

usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube podjetniškega

centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev Podjetniškega
centra, odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega
odbora.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

21. člen
Ustanovitelj ima do Podjetniškega centra Litija nasled-

nje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela podjet-

niškega centra,
– spremlja in nadzira namembnost porabe sredstev

ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremem-

bam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

22. člen
Pravice in obveznosti podjetniškega centra do ustano-

vitelja:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov usta-

noviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je podjetniški cen-
ter ustanovljen,

– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju
programa podjetniškega centra,

– do konca meseca novembra posreduje ustanovitelju
ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,

– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za sprem-
ljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.

IX. PRENEHANJE ZAVODA

23. člen
Ustanovitelj in polnopravni člani podjetniškega centra

lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusne
spremembe v skladu z določili zakona o zavodih. Ustanovi-
telj oziroma polnopravni člani imajo pravico do izstopa iz
podjetniškega centra pod pogoji, ki jih določa statut.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Do imenovanja direktorja podjetniškega centra opravlja

naloge vršilec dolžnosti direktorja, vendar največ eno leto.

25. člen
Ob ustanovitvi Podjetniškega centra Litija ima upravni

odbor pet članov. Po konstituiranju izpostave območne eno-
te Kmetijsko gozdarske zbornice Litija, občinski svet na njen
predlog imenuje šestega člana upravnega odbora.

26. člen
Podjetniški center Litija je organiziran kot zavod pravilo-

ma za obdobje enega leta, občinski svet o nadaljnjem prav-
nem statusu podjetniškega centra odloča ob obravnavi prve-
ga letnega poročila o delu zavoda.

27. člen
V.d. direktorja lahko predlaga statut najkasneje v treh

mesecih po imenovanju upravnega odbora.

28. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,

se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91 in 8/96).
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29. člen
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja pod-

jetniškega centra najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepov
pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 711-3/00
Litija, dne 24. januarja 2000.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUBNO
2296.  Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o

spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 37/85,
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 17/91, 19/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99)
izdajam

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

in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
Ljubno ob Savinji

1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji.

2
Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Ob-

činske uprave občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob
Savinji, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Urad-
nem listu RS.

3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-

nava osnutka. Javna obravnava bo dne 19. 6. 2000 ob
19. uri v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12,
Ljubno ob Savinji.

4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Ljubno.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-03-01/00-01
Ljubno, dne 23. maja 2000.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

2297. Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
Ljubno ob Savinji

Na podlagi 35. in 36. 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 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je
Občinski svet občine Ljubno na 14. seji dne 18. 5. 2000
sprejel

P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

(Uradni list RS, št. 69/94)

I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je po-
trebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob
Savinji, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega
sodelovanja, obveznosti, roki za posamezne faze izdelave
ter sredstva, potrebna za pripravo.

Cilj sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji je zagotovi-
tev pogojev za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo pri-
zidka k osnovni šoli.

II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditve-

nem načrtu Ljubno ob Savinji mora biti izdelan v skladu z
27., 28., 29. in 31. členom 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 in 44/97) ter v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA
(Uradni list SRS, št. 14/85).

Vrstni red aktivnosti:
– občina pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izde-

lave sprememb in dopolnitev UN;
– občinska komisija, na osnovi sprejetih ponudb izbe-

re najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek sprememb in dopol-

nitev UN ter pridobi soglasja k osnutku;
– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka

sprememb in dopolnitev UN (sklep o javni razgrnitvi, razgrni-
tev z javno razpravo, stališče do pripomb iz javne razgrnitve);

– izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopol-
nitev UN;

– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o spre-
membah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savi-
nji ter ga objavi v uradnem glasilu.

III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI

3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje,
2. Telekom Slovenije, PE Celje,
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3. Elektro Celje,
4. RS, MOP, Uprava za varstvo narave,
5. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v

Celju,
6. RS, MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Ce-

lje,
7. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za vars-

tvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
8. RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpekto-

rat RS, OE Celje,
9. Občina Ljubno,
10. ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da

so njihova soglasja potrebna.

IV. TERMINSKI PLAN

4. člen
Terminski plan za izdelavo in sprejem odloka o spre-

membah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savi-
nji je naslednji:

1. izdelava osnutka 7 dni po podpisu pogodbe z izde-
lovalcem,

2. pridobivanje soglasij k osnutku 30 dni po podpisu
pogodbe z izvajalcem,

3. javna razgrnitev osnutka:
3.1 sklep o javni razgrnitvi predvidoma 26. 5. 2000,
3.2 javna razgrnitev predvidoma od 26. 5. 2000 do

25. 6. 2000,
3.3 javna razprava predvidoma 19. 6. 2000,
3.4 izdelava poročila o pripombah in soglasjih ob

končani javni razgrnitvi,
4. stališče do pripomb in soglasij ob končani javni raz-

grnitvi,
5. izdelava predloga 4 dni po prejemu stališč,
6. sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah uredi-

tvenega načrta Ljubno ob Savinji:
6.1 obravnave predloga ob prejemu predloga,
6.2 sprejem odloka na Občinskem svetu občine

Ljubno predvidoma 29. 6. 2000.

V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA LJUBNO OB SAVINJI V OBČINI LJUBNO

5. člen
Sredstva za izdelavo odloka o spremembah in dopolni-

tvah Ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji bo Občina Ljub-
no zagotovila v svojem proračunu.

VI. KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta program priprave odloka se objavi v Uradnem listu

RS in začne veljati dan po objavi.

Št. 350-03-00/00-01
Ljubno, dne 18. maja 2000.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

LOŠKA DOLINA

2298. Sklep o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter
obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis
naknadnega referenduma o spremembi
19. člena v odloku o simbolih, občinskem
prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) Uradni list statuta Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 49/99, 22/00, popr. 28/00) je podžupan v funkciji
župana Občine Loška dolina sprejel

S K L E P
o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter obrazcu

za dajanje podpore zahtevi za razpis
naknadnega referenduma o spremembi

19. člena v odloku o simbolih, občinskem
prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina

I
Sklep o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore

zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi
19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priz-
nanjih v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 37/00) se
razveljavi.

II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 03206-3/2000
Loška dolina, dne 8. maja 2000.

Podžupan
v funkciji župana

Občine Loška dolina
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.

LOŠKI POTOK

2299. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 72/99) in 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški
Potok na seji dne 25. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški

Potok za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Loški Potok za leto 1999.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999

so bili realizirani v naslednjih zneskih:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 225,834.340 SIT,
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– odhodki 250,759.128 SIT,
– proračunski primanjkljaj 24,924.788 SIT;
II. Račun financiranja
– zadolževanje 15,000.000 SIT,
– odplačilo dolga 0 SIT,
– neto zadolževanje 15,000.000 SIT,
III. Prenos sredstev iz preteklega leta 10,119.000 SIT.

3. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in rea-

liziranih prihodkov in odhodkov proračuna.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 405-03/00-1
Loški Potok, dne 26. aprila 2000.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

2300. Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice
Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in
11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
37/99) in na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine je Občinski svet obči-
ne Loški Potok na 10. seji dne 25. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v

kraški jami za kulturni spomenik

1. člen
Za kulturni spomenik razglašamo enoto dediščine:

EŠD: 12714 Travnik – partizanska bolnišnica Ogenjca v
kraški jami.

Enota ima zaradi zgodovinskih, kulturnih, krajinskih in
drugih lastnosti poseben pomen za Občino Loški Potok.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik z lastnostmi zgodo-
vinskega spomenika.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Skrivni bunker v jami Ogenjca je eno redkih ohranjenih

skrivališč oziroma bunkerjev, ki so se gradili in uporabljali ob
skoraj vseh partizanskih bolnišnicah. Namenjen je bil za
evakuacijo težkih ranjencev v primeru nevarnosti odkritja s
strani sovražnikove vojske. Bunker ponazarja način delova-
nja partizanske vojaške sanitete v Sloveniji in je prostor
enega najbolj tragičnih in dramatičnih dogodkov v zgodovini
partizanskega zdravstva. Zaradi redkosti, ohranjenosti in zgo-
dovinske pričevalnosti sodi med kvalitetnejšo memorialno
dediščino iz obdobja 2. svetovne vojne na Slovenskem.

3. člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na

topografski karti v merilu 1 : 5000, ki je sestavni del tega

sklepa. Karto hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Repub-
like Slovenije za kulturno dediščino in Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Vplivno območje spomenika obsega gozdne oddelke
9, 12, 10 in 11 v gozdnogospodarski enoti Loški Potok ter
območje v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti,
ki bi s svojo velikostjo, obliko in funkcijo lahko negativno
vplivali na zaščitene elemente spomenika.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, krajinskih in zgodovinskih vred-

not v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območje ter

prostor, ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika;

– znotraj območja je prepovedano postavljanje objek-
tov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in
podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam, razen v prime-
rih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni
zavod za varstvo kulturne dediščine;

– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zašči-
tenega območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskova-
nja;

– prepovedano je odstranjevanje in spreminjanje vege-
tacije, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage.

Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, krajinskih in zgodovinskih

vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v

tisku in drugih medijih,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega

spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik,
njegov sestavni del ali odprti prostor je potrebno predhodno
pisno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne de-
diščine.

6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po pravnomočno-

sti tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih se-
stavnih delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona
o varstvu kulturne dediščine.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 660/00-2
Loški Potok, dne 26. aprila 2000.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.
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2301. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Loški Potok za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Loški
Potok za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški
Potok na 10. redni seji dne 25. 4. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Loški Potok za

obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Loški Potok za

obdobje 1986–1990

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potreb-

no opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za
obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 5/99) – v nadalje-
vanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,

– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo
pripravo,

– nosilca in koordinatorja strokovnih aktivnosti priprave
in izdelave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

– zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89) – v nadaljevanju: ZUPr),

– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA) ter

– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v
nadaljevanju: ZUNDPP).

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov bo-
do obravnavale novelacijo obstoječih prostorskih sestavin
planskih aktov predvsem pa naslednja področja:

– analiza obstoječega stanja in razmejitve med kmetij-
skimi in gozdnimi površinami,

– sprememba namenske rabe prostora glede na pobu-
de pravnih in fizičnih oseb za spremembo kmetijskih in
gozdnih zemljiščv stavbna za potrebe gradnje, določitev
novih ureditvenih območij naselij in načina urejanja prostora,

– dopolnitev območij vodnih virov in varstvenih pasov
zanje, na podlagi strokovnih podlag dopolnitev omrežja ko-
munalne infrastrukture,

– dopolnitev prometnega omrežja in zvez,
– določitev območij obrambe in zaščite,

– sprememba plana za naravno in kulturno dediščino.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se
določi po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni
za oddajo javnih naročil. Naloga nosilca je:

– pregled obstoječih občinskih planskih aktov,
– pregled obstoječih strokovnih podlag,
– izdelava odloka sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin občinskih planskih aktov – tekstualnega in grafič-
nega dela,

– sodelovanje na javnih razpravah,
– priprava strokovnega poročila do pripomb iz javne

razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o usklajenosti spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov z republiškim prostorskim planom.

Kot koordinator postopka se določi:
– župan in strokovni delavci Občinskega urada občine

Loški Potok in komisija za spremembo plana.

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno zaščito,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija

za področje varovanja okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija

za varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo

narave,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno de-

diščino,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, področje ru-

darstva,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, področje

energetike,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Zavod za gozdove, Območna enota Kočevje,
– Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna

služba,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Komunalno podjetje Komunala Ribnica,
– JP Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Kočevje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Investicijsko teh-

nična služba,
– Pošta Slovenije,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne de-

diščine,
– krajevne skupnosti v Občini Loški Potok.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo

pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljavec sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi
pripravi. Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopol-
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nitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali so-
glasja tudi drugih organov, se ta pridobi v postopku.

5. člen
Terminski plan
Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in

dopolnitve občinskih planskih aktov.
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-

nitve občinskih planskih aktov se prične, ko začne program
veljati.

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najkasneje de-
set mesecev po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep o
(enomesečni) javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov po prejemu gradiva iz prejšnje
točke, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS in
na krajevno običajen način.

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ob-
činskih planskih aktov ter zbiranje pripomb. Javna razgrnitev
se izvede na sedežu Občine Loški Potok. Razgrnitev traja
30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.

Javna obravnava se izvede na krajih razgrnitve v času
trajanja javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo
pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.

Na podlagi pripomb iz javnih razprav in obravnav in
pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb, pripravi izdelovalec
strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča
o pripombah.

Občinski svet po sprejetju stališča do pripomb in pred-
logov iz prejšnje točke naloži županu oziroma občinski stro-
kovni službi, da poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma
dopolnitve in popravka tistih njegovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi. Dopolnjen
osnutek posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, uradu
za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.

Župan Občine Loški Potok po prejetju obvestila Vlade
Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega akta oziroma po preteku roka 45
dni po posredovanju predloga – vloge za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorske-
ga plana na MOP posreduje dopolnjen osnutek sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s
predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih plan-
skih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem
postopku.

6. člen
V primeru spremembe zakonodaje s področja prostor-

skega planiranja se pri pripravi sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok smi-
selno upoštevajo. Z zakonodajnimi spremembami, ki vplivajo
na sprejem in pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
Občine Loški Potok se seznani tudi Občinski svet občine Loški
Potok pred dokončnim sprejemom ustreznega odloka.

7. člen
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev

občinskih planskih aktov Občine Loški Potok se predvidi
proračunska sredstva v letu 2000.

8. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-01/00-1
Loški Potok, dne 26. aprila 2000.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

MIRNA PEČ

2302. Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč

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 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 13. seji
dne 15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Mirna Peč

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Mirna Peč (v

nadaljevanju: simbola), ki predstavljata istovetnostna simbo-
la 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 Mirna Peč.

II. GRB

3. člen
Opis grba, splošno
Na deljenem ščitu z desnim rumenim trakom, zgoraj

zelen in spodaj moder, tri čebele v rdeči barvi, zgoraj dve in
spodaj ena.

Predstavitev grba – blazon
Grb Občine Mirna Peč je upodobljen na deljenem šči-

tu. Slika je sestavljena iz štirih barv, desnega rumenega
traka v širini 1/3 vertikale ščita in treh stiliziranih čebel.
Uporabljene so rumena v sredini, modra v spodnjem delu in
zelena barva v zgornjem delu grba. Čebele so v rdeči barvi.
Dve sta zgoraj in ena spodaj tako, da je najnižja točka
spodnje čebele enako oddaljena od najnižjih točk zgornjih
čebel, zadka zgornjih čebel in tipalke spodnje čebele so tik
pred namišljeno premico, ki vzdolžno razpolavlja grb. Čebe-
la je z grbom v razmerju 1: 2,3.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni
grafiki, heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi koda-
mi v prilogi so sestavni del tega odloka.
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4. člen
Grb občine se uporablja:
– v žigu in pečatu ter na ostalih oznakah občinskih

organov,
– 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 in priznanji Občine Mirna
Peč,

– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

5. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah
ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziro-
ma 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 ob-

činski organi Občine Mirna Peč,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Mir-

na Peč,
– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na

področju Občine Mirna Peč in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.

III. ZASTAVA

7. člen
Splošno
Zastava Občine Mirna Peč je zelena rumena modra z

barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem rume-
nem polju.

Opis
Zastava Občine Mirna Peč je pravokotne oblike, raz-

merje njene višine proti dolžini je 1:2,5 s tem, da je zastavi-
na ruta vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je
srednje polje kvadratno; stranski polji sta enaki in obe sta v
enaki zeleni oziroma modri barvi kot jih ima občinski grb.
Prvi del zastavine rute je zeleno polje. V drugem delu zasta-
vine rute je na rumenem polju pokončno postavljen atribut iz
občinskega grba, torej tri rdeče čebele. Atribut ne sme biti
nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10
iste višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro
polje. Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del tega odloka.

8. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Obči-

ne Mirna Peč.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih, jubilejih, komemo-

racijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah ob-
činskega pomena,

– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-
čih 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 zasta-
vo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.

V primeru žalovanja se izobesi zastavo na pol droga.

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.

10. člen
Za pravilno uporabo simbolov je odgovoren tajnik obči-

ne, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odloč-
be 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 vsebova-
ti 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 dolo-
či rok, do katerega je dovoljena uporaba.

Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da
uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziro-
ma 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 ose-

bah, 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 do-
voljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
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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 kaznu-
je 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.

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

nem listu Republike Slovenije.

Mirna Peč, dne 17. maja 2000.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MURSKA SOBOTA

2303. Pravilnik gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih,
kmetijah in posestvih na vodovarstvenem
območju Črnske meje, Krog in Fazanerija

Na podlagi 27., 29. in 37. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 46. člena zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
določil uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96), določil uredbe o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v
tleh (Uradni list RS, št. 68/96), 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in določil
odloka o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in
Fazanerija v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 34/00) sta Občinski svet občine Tišina na 11. seji dne
15. 10. 1999 ter Mestni svet mestne občine Murska So-
bota na 13. seji dne 21. 3. 2000 sprejela

P R A V I L N I K
gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah
in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske

meje, Krog in Fazanerija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa:
– režim kmetovanja na vodovarstvenem območju,
– mejne vrednosti za vnos snovi v ali na kmetijska

zemljišča na vodovarstvenem območju,
– časovne in količinske omejitve rabe organskih in

mineralnih gnojil ter pripravkov za varstvo rastlin na vodo-
varstvenem območju,

– način in pogoje vrednotenja in upravičenosti za
odškodnine za omejitev kmetovanja,

– način nadzora in kontrole.

2. člen
Pojmi imajo v tem pravilniku naslednji pomen:
1. Vnos snovi v tla ali na tla je izpuščanje, oddajanje

oziroma odlaganje nevarnih snovi ali rastlinskih hranil pri
vnašanju blata čistilnih naprav, pri namakanju in gnojenju z
živinskimi ali rudninskimi gnojili.

2. Letni vnos snovi v tla je vnos snovi v tla v obdobju
enega koledarskega leta.

3. Mejna vrednost letnega vnosa nevarnih snovi v tla je
količina letnega vnosa, pri kateri so učinki ali vplivi na zdravje
človeka ali okolje še sprejemljivi.

4. Mejna vrednost letnega vnosa rastlinskih hranil pri
gnojenju tal je količina letnega vnosa, ki še ne presega
rastlinam potrebnega krogotoka hranil.

5. Nevarne snovi so snovi ali skupine snovi, ki se
vnašajo v tla z blati čistilnih naprav, kompostom ali muljem ali
pri namakanju rastlin in ki zaradi svojih lastnosti, količine ali
gostote negativno vplivajo na rabo tal ali na kakovost podtal-
nice.

6. Rastlinska hranila so dušik, fosfor in kalij v živinskih
in rudninskih gnojilih, v blatu čistilnih naprav in v kompostu.

7. Živinsko gnojilo je hlevski gnoj, gnojevka in gnojni-
ca.

Hlevski gnoj so iztrebki domačih živali, kot sta blato in
seč pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki domačih živali
brez stelje, z večjim ali manjšim dodatkom vode. Gnojnica je
mešanica seča domačih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo
iz seča zaradi naravne presnove.

8. Tla so po teksturi lahka, srednje težka in težka.
Lahka tla so peščena, peščeno- ilovnata in ilovnato-pešče-
na. Srednje težka tla so peščeno-glinasto-ilovnata, glinasto-
ilovnata, ilovnata, meljasto-ilovnata in meljasta. Težka tla so
meljasto-glinasto-ilovnata, meljasto-glinasta, peščeno-glinas-
ta in glinasta.

9. Zelena odeja je naravno ali sejano travinje ter njive s
celoletno pokrovnostjo oziroma strnjeno rastlinsko odejo.

10. Začetno gnojenje je gnojenje pred setvijo ali ob
setvi oziroma saditvi rastlin.

11. Dognojevanje je gnojenje med rastno dobo rastlin.
12. Fitofarmacevtska sredstva so vsa sredstva, ki se

uporabljajo:
(a) za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in nepa-

razitskimi dejavniki;
(b) za varstvo pridelkov in proizvodov pred škodljivimi

organizmi;
(c) za odvračanje škodljivih organizmov;
(d) za regulacijo rasti gojenih rastlin;
(e) za preprečevanje kaljenja rastlinskih pridelkov;
(f) kot dodatki sredstvom, navedenih v podtočkah (a)

do (e) te točke, za povečanje njihove učinkovitosti ali spre-
membo njihovih lastnosti;

(g) za neselektivno uničevanje rastlin;
(h) za povečanje odpornosti gojenih rastlin proti

škodljivim organizmom, pri čemer ne ogrožajo okolja ter
zdravja ljudi in živali;

(i) sredstva za privabljanje in spremljanje navzočnosti in
številčnosti škodljivih organizmov.

13. Integralno varstvo rastlin je izvajanje vseh znanih
ukrepov in postopkov s področja biologije, biotehnologije,
žlahtnjenje in pridelovanja rastlin, ki omogočajo minimalno
uporabo fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer so škode, ki
jih povzročajo škodljivi organizmi, na ekonomsko sprejem-
ljivem nivoju.

14. Rudninska gnojila so industrijsko pridobljene anor-
ganske spojine, katerih glavne sestavine so eno ali več
rastlinam potrebnih hranil (N, P, K, Ca, Mg...).
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15. Integrirana agrotehnika je celotni pristop k izvajan-
ju ukrepov na kmetiji, ki temelji na uravnoteženem kroženju
snovi – gnojenju na podlagi analize tal in potreb rastlin,
ohranjanju in povečanju rodovitnosti tal, kolobarju, izbiri
odpornih kultivarjev in do okolja prijaznih načinov pridelave,
z minimalno uporabo kemično sintetičnih sredstev.

16. Agrotehnični ukrepi so vsi ukrepi potrebni za pride-
lavo kulturnih rastlin; obdelava tal, gnojenje, varstvo rastlin,
namakanje in spravilo pridelka.

17. Kemično sintetična sredstva so industrijsko prido-
bljene anorganske in organske spojine.

II. OMEJITVE IN PREPOVEDI

Varstvo rastlin

3. člen
Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo ravnati v

skladu z določili 46. in 47. člena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in v skladu z določi-
li odločbe o prepovedi prometa in uporabe strupenih sub-
stanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot
fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 29/96 in
35/97).

Preglednica 1: Prepovedi in omejitve uporabe fitofar-
macevtskih sredstev na posameznih vodovarstvenih paso-
vih.

V širšem varstvenem pasu je dovoljena le uporaba
okolju primernejših fitofarmacevtskih sredstev in fitofarma-
cevtskih sredstev, ki niso označeni s prepovedjo ali omejit-
vami uporabe na vodovarstenih območjih, katere potrdi
služba za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Zagotovljena mora biti strokovna
uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki temelji na osnovi pri-
poročil in prognoze specialistov za varstvo rastlin – integral-
no varstvo rastlin.

Gnojenje

4. člen
Letni vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla ne

sme presegati mejnih vrednosti določenih z uredbo o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96) in uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

Vnos dušika pri gnojenju z živinskimi in rudninskimi
gnojili ter kompostom z neomejeno uporabo je prepovedan
v časovnih obdobjih, določenih v preglednici 2.

Preglednica 2: Prepovedi vnosa dušika v tla na
posameznih vodovarstvenih pasovih v posameznih časovnih
obdobjih
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Namakanje

5. člen
Preglednica 3: Prepovedi in omejitve namakanja na

posameznih vodovarstvenih pasovih

Odmerki gnojnice, gnojevke in drugih dušičnih gnojil od žetve do začetka prepovedi ne smejo presegati 40 kg N/ha.

Na zemljiščih na vodovarstvenih območjih se tla sme
namakati le na podlagi dovoljenja pristojnih organov. Čas in
količina vode za namakanje se določi na podlagi vlažnosti tal
in poljske kapacitete tal za vodo. Norma zalivanja ne sme biti
večja od 20 mm na lahkih tleh in 30 mm na srednje težkih
tleh.

III. VARSTVENI UKREPI

Ožji varstveni pas – Cona I.

6. člen
Na ožjem varstvenem pasu znotraj zagrajenega ob-

močja je prepovedan vnos mineralnih in organskih snovi v tla
ter prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev in na-
makanje. Zemljišče se vzdržuje z 2- do 3-kratno košnjo na
leto.
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Ožji varstveni pas – Cona II.

7. člen
V coni II je dovoljena kmetijska raba tal pod naslednjimi

pogoji:
Tla morajo biti celo leto pokrita z zeleno odejo ali z

gozdom. Uporaba dušičnih in dušik vsebujočih mineralnih in
živinskih ali drugih organskih gnojil ni dovoljena. Dovoljeno
je le PK gnojenje – v skladu z gnojilnim načrtom in največ 10
ton zrelega hlevskega gnoja/ha/leto. Dovoljeno je kme-
tovanje v skladu s smernicami (IFOAM) in pravili za ekološko
kmetovanje (Priporočila za ekološko kmetovanje v Sloveniji,
odredbe EGS 2092/91, smernice Demeter, Ernte).

Širši varstveni pas – Cona III. A

8. člen
Vnos nevarnih snovi v tla je prepovedan. Letni vnos

dušika ne sme presegati mejnih vrednosti glede na vrsto
kulture, določenih v preglednici 4.

Preglednica 4: Mejne vrednosti vnosa dušika na površ-
ine tal kmetijskih zemljišč, v katerih je oskrbljenost z mineral-
nim dušikom manjša ali enaka 30 kg/ha

Gnojenje

9. člen
Osnovno gnojenje se opravi na podlagi potreb glede

na preskrbljenost tal s hranili, katera se s kemično analizo tal
ugotavlja enkrat v kolobarju.
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Gnojenje z dušikom in dognojevanje opravljajo lastniki
oziroma uporabniki zemljišč na podlagi EUF ali Nmin analize
tal ali talnega ali rastlinskega nitratnega testa.

Maksimalni enkratni odmerki ne smejo presegati 60
kg/ha čistega dušika. Zaradi velike propustnosti tal je potreb-
no dognojevanje poljščin opraviti večkrat z manjšimi odmerki
dušika in na podlagi analize dušika v tleh ali v rastlini.

Osnovno gnojenje ozimnih žit in drugih ozimnin z
dušikom je dovoljeno le v primeru pomanjkanja dušika (manj
kot 40 kg/ha Nmin).

Žetveni ostanki

10. člen
Zaoravanje žetvenih ostankov – slame in koruznice

opravijo lastniki oziroma uporabniki brez dodajanja mineral-
nega dušika. Živinska gnojila lahko lastniki oziroma uporab-
niki vnašajo v tla skupaj s slamo do 15. oktobra, vendar
odmerek ne sme presegati 40 kg /ha dušika.

Zelena odeja

11. člen
Z njivskimi površinami je potrebno gospodariti tako, da

bodo čim krajši čas brez posevka. Njive zasejane z vmesn-
imi, naknadnimi in prezimnimi dosevki, brez detelj, naj os-
tanejo nepreorane čez zimo.

Sadovnjaki, vinogradi in drugi trajni nasadi morajo biti
zatravljeni.

Širši zaščitni pas – Cona III. B

12. člen
Za rabo zemljišč na III. B varstvenem pasu veljajo sploš-

ni omejitveni ukrepi, ki temeljijo na določilih Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96).

Letni vnos nevarnih snovi v tla ne sme presegati mejnih
vrednosti iz 3. člena citirane uredbe; vnos komposta z ne-
omejeno uporabo je dovoljen na podlagi dovoljenja iz 11.
člena iste uredbe.

Obremenitev tal enega hektarja kmetijskih zemljišč pri
gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati mejnih vrednosti
letnega vnosa rastlinskih hranil, določenih v 4. členu iste
uredbe. Te mejne vrednosti so prikazane v preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti letnega vnosa rastlin-
skih hranil z živinskimi gnojili

rastlinsko hranilo mejna vrednost letnega vnosa
v kg/ha

dušik (N) 210
fosfor izražen kot P2O5 120
kalij izražen kot K2O 300

Kmetje in kmetijske organizacije lahko gnojijo svoja
kmetijska zemljišča z živinskimi gnojili v skladu s 6., 7. in
8. členom iste uredbe in v časovnem obdobju navedenem v
preglednici 2 tega pravilnika.

Za varovanje tal in talne vode ter preprečevanje spiran-
ja nevarnih snovi in rastlinskih hranil v podtalje je potrebno
občasno spremljati vsebnosti nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tleh in vnos snovi z agrotehničnimi ukrepi.

Fitofarmacevtska sredstva se morajo uporabljati v
skladu z določili 46. in 47. člena zakona o zdravstvenem

varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94). Nevarne snovi v
tleh ne smejo presegati mejnih vrednosti določenih z ured-
bo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

IV. SPREMLJANJE IN KONTROLA

Ožji varstveni pas – Cona II.

Evidenca

13. člen
Lastniki ali uporabniki zemljišč na vodovarstvenem ob-

močju v coni II. in coni III. A vodijo evidenco o vnosu nevar-
nih snovi in rastlinskih hranil v tla. Evidenca mora vsebovati
podatke o:

– parceli: številka in velikost parcele in k.o.,
– agrotehničnih ukrepih: datum vnosa snovi v tla in

rastline, vrsta snovi, mineralnega in živinskega gnojila in
količina na površino, vrsta in količina fitofarmacevtskih sred-
stev, parametri in količina vode za namakanje,

– vrsta kulture, datum setve in datum spravila.
Evidenca se vodi v obliki vezane knjige (zvezka) z oš-

tevilčenimi stranmi. Knjigo se hrani za obdobje 5 let.

Strokovna pomoč

14. člen
Strokovno pomoč pri izvajanju tehnologije pridelave z

omejenimi ukrepi nudi kmetijska svetovalna služba z:
– nasveti, predavanji, tečaji, demonstracijskimi posku-

si in prikazi ter z individualnim svetovanjem,
– izdelavo gnojilnih in škropilnih načrtov,
– pri vzorčenju in analizah tal (Al, EUF, Nmin),
– opravlja terenske meritve dušika v tleh, gnojevki in

rastlinah.

Preverjanje

15. člen
Vsako leto se podrobno preveri gospodarjenje v skladu

s pravilnikom na najmanj 15% površin vodovarstvenega ob-
močja.

Zaradi kontrole gnojenja z dušikom in preprečevanja
izpiranja nitratov v pitno vodo se po potrebi opravi analiza tal
na vsebnost mineralnega dušika – Nmin analiza tal ali talni
nitratni test. Vzorčenje za kontrolo dušika v tleh se opravi
izven vegetacije (1. november – 15. december). Vsebnost v
tleh ne sme presegati 50 kg čistega dušika na hektar.

Na kmetijskih zemljiščih vodovarstvenega območja se
postavi 5 poljskih lizimetrov za merjenje vsebnosti nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v odcednih vodah. Lizimetri se
postavijo na različnih tipih tal in načinih rabe zemljišč in so
osnova za spremljanje in preverjanje vnosa nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla.

Vzorčenje in analizo opravi pooblaščena strokovna
služba po naročilu in v skladu z dogovorom upravljavca
vodovoda.

16. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč v širšem varstven-

em pasu – cona III. B ne vodijo evidence. Nadzoruje se
gnojenje v skladu z določili 3. člena tega pravilnika in z
določili uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96).
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V. NADOMESTILA IN SPODBUDE

17. člen
Lastniki oziroma uporabniki, katerih zemljišča se na-

hajajo na vodovarstvenem območju v coni II. in coni III. A, so
zaradi zmanjšane intenzivnosti izrabe tal upravičeni do nado-
mestila izpadlega dohodka.

Nadomestilo za izpad dohodka povrne lastnikom oziro-
ma uporabnikom zemljišč upravljavec vodovoda.

18. člen
V izračunu višine odškodnine je upoštevan povprečni

izpad dohodka od pridelka v klasičnem kolobarju (pšenica,
koruza, sladkorna pesa in krompir v enakih deležih), na
osnovi kalkulacij iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje gosp-
odarjenja na kmetijah v Sloveniji za leto 1998. Višino odškod-
nine izračuna kmetijska svetovalna služba.

19. člen
Za leto 1998 znaša nadomestilo:

njiva travnik

Ožji varstveni pas
cona II 50.000,00 SIT/ha 30.000,00 SIT/ha
širši varstveni pas
cona III. A 25.000,00 SIT/ha 15.000,00 SIT/ha

Vsako leto se opravi korekcija višine nadomestila na
podlagi korekcijskega faktorja za izračun katastrskega do-
hodka.

Uveljavljanje nadomestil

20. člen
Nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zem-

ljiščih vodovarstvenega območja v coni II. in III. A uveljavljajo
lastniki oziroma uporabniki zemljišč. Upravičenci do nado-
mestil so le tisti lastniki oziroma uporabniki zemljišč, pri
katerih ob nadzoru niso bila ugotovljena odstopanja od pravil-
nika in pri kontroli vsebnosti rezidualnega dušika v tleh vseb-
nost 50 kg N/ha ni bila presežena.

Izplačilo se izvrši konec koledarskega leta, vsako leto v
mesecu decembru.

VI. NADZOR

21. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja

upravljavec vodovoda in v skladu z določili 16. člena uredbe
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96) in 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št 82/94), inšpektorji pristojni za
kmetijstvo, inšpektorji pristojni za varstvo okolja in inšpektor-
ji pristojni za zdravstveno varstvo prebivalstva.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Za kršitve posameznih členov se uporabljajo kazenske

določbe uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96), zakona o zdravstvenem varst-
vu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in odloka o zavarovanju
vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija (Uradni list RS,
št. 34/00).

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 32001-3/99
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.

Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

OPLOTNICA

2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območje Občine Slovenska Bistrica za
območje Občine Oplotnica

Na podlagi 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 ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95
in 56/98) in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97) ter 16. in 125. člena statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet obči-
ne Oplotnica na 11. redni seji dne 11. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju

prostorskih ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica za območje

Občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celot-
no območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št.
29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93 in 35/94), ki
veljajo za območje Občine Oplotnica.

2. člen
V prvi alinei 4. člena a) Območje Pohorja se črtajo vsa

območja naselij razen naslednja območja naselij:

4. Božje

5. Koritno

15. Malahorna

16. Markečica

17. Straža pri Oplotnici

18. Ugovec

19. Prihova
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28. Dobriška vas

29. Pobrež

30. Dobrova

Druga alinea 4. člena b) Območje Dravskega polja se
črta v celoti.

Tretja alinea 4. člena c) Območje Haloz se črta v celoti.

V četrti alinei 4. člena d) Ureditvena območja se črtajo
vsa ureditvena območja naselij razen območje naselja:

– Oplotnica.

V četrti alinei 4. člena d) Ureditvena območja se doda
alinea ureditveno območje naselja:

– Čadram.

Na koncu 4. člena odloka se doda točka e) z nasled-
njim besedilom:

e) Območje podeželja izven ureditvenih območij nase-
lij:

– površine zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.

3. člen
V 7. členu se doda točka h) z naslednjim besedilom:

h) V coni območja podeželja izven ureditvenih območij
naselja na površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zem-
ljišč, določenih z veljavnim družbenim planom, je dovoljena:

– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, dozida-
ve, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanj-
ske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih
objektov,

– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih
objektov, dozidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih ob-
jektov,

– gradnja novih, dozidave, adaptacije in nadomestne
gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih
gospodarskih objektov.

Zgoraj navedeni posegi v prostor so možni ob upošte-
vanju zakonskih, podzakonskih predpisov in mikrolokacij-
skih pogojev.

4. člen

V 10. členu se v 2. točki črta besedilo šeste alinee in
se nadomesti z naslednjim besedilom:

Do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop do javne
površine. Kolikor dostop ni zagotovljen preko zemljišča, ki
je v lasti prosilca lokacije, mora biti dostop zagotovljen z
listino, s katero je možno pravico uporabe zemljišča za
dostop vknjižiti v zemljiško knjigo.

5. člen
Črta se v celoti besedilo 22. člena odloka o spremem-

bah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditve-
nih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 43/92) in se nadomesti z naslednjim
besedilom:

Gradnja na I. in II. območjih kmetijskih zemljišč je:

– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, dozida-
ve, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanj-
ske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih
objektov,

– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih
objektov, dozidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih ob-
jektov,

– gradnja novih, dozidave, adaptacije in nadomestne
gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih
gospodarskih objektov.

Gradnja na I. in II. območjih kmetijskih zemljišč je mož-
na pod naslednjimi pogoji:

– na I. območju kmetijskih zemljišč je možna gradnja
nadomestnih objektov v območju funkcionalnega zemljišča
obstoječega objekta. Za določitev o nadomestni gradnji ni
odločilno stanje vpisano v katastru, temveč je gradnja nado-
mestnega objekta možna le takrat, ko je po ogledu stanja na
terenu ugotovljeno, da obstajajo vsaj še obodni zidovi
objekta;

– na II. območju kmetijskih zemljišč je možna gradnja
objektov na zemljiščih, ki niso večja od 2000 m2, ter so
znotraj obstoječe gradbene strukture naselij, ki so s treh
strani zazidana z objekti (stanovanjski in drugi objekti, ce-
sta).

O presoji možnosti gradnje na I. in II. območju kmetij-
skih zemljišč odloča komisija za okolje in prostor, dopolnje-
na s strokovnim delavcem Občinske uprave občine Oplotni-
ca, pristojnim za okolje in prostor.

6. člen
Zadnja alinea 24. člena se spremeni tako, da sedaj

glasi:
Sestavni del odloka so grafične priloge. Meje, ki so

osnova pri izvajanju tega odloka, so meje ureditvenih obmo-
čij naselij in meje površin zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč območja podeželja izven ureditvenih območij nase-
lij določene v kartografski dokumentaciji veljavnega dolgo-
ročnega plana Občine Oplotnica – prostorski del.

7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 3/93 in 35/94).

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 013.11/2000
Oplotnica, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.



Stran 6578 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

SLOVENSKA BISTRICA

2305.  Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma
podaljšanju krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge.

Na podlagi 46.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 30. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94
in 57/96), odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska
Bistrica in statuta Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge je Svet
krajevne skupnosti Vrhole–Preloge na seji dne 4. maja 2000
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi oziroma

podaljšanju krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge se raz-

piše referendum o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega
samoprispevka v denarju za financiranje:

a) izgradnje hodnika za pešce Preloge–Vrhole v dolžini
1600m,

b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potreb-
nih označb,

c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in
Sevcu v celoti,

d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.

2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah maj

2000 ocenjen na 63,000.000 SIT, od tega se iz zbranih
sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko

a) namenja 12,000.000 SIT

b) namenja 8,000.000 SIT

c) namenja 2,000.000 SIT

d) namenja 2,000.000 SIT

Razliko sredstev do ocenjenega programa bo krajevna
skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju
in delu in sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

3. člen
Referendum bo v nedeljo 18. junija 2000 od 7. do

19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.

4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

računu Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge. Z njimi bo v
skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O
uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka
mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov
Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge.

5. člen
Samoprispevek bo uveden oziroma podaljšan za dobo

štirih let, in sicer od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004.

6. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na

območju Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge, in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto
plač zmanjšane za prispevke in davke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 2%;

– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojni-
ne zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejema-
jo varstveni dodatek;

– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in ne gozdnih površin po stopnji 6%;

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove–dobička, zmanjša-
ne za odmerjene davke po stopnji 2%;

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim de-
lom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge zgra-
jene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plaču-
jejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
la in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Vrhole–Preloge dostavi seznam zave-
zancev za katere se samoprispevek nakazuje.

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih

pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in
nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delov-
ni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin.

9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupno-
sti Vrhole–Preloge in so starejši od 18 let, oziroma starejši
od 15 let, če so v delovnem razmerju.

10. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti

Vrhole–Preloge pri čemer smiselno uporablja določila zako-
na o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.

11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-

jenjem s sredstvi samoprispevka opravlja Nadzorni odbor
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krajevne skupnosti Vrhole–Preloge. Pravilnost obračunava-
nja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška upra-
va za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru
svojih pristojnosti.

12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z gla-

sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Vrhole–Preloge

G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 18. 6. 2000 za uvedbo oziroma
podaljšanje samoprispevka v denarju za dobo 4 leta, to je
od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004 za financiranje programa v
KS Vrhole–Preloge:

a) izgradnje hodnika za pešce Preloge–Vrhole v dolžini
1600m,

b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potreb-
nih označb,

c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in
Sevcu v celoti,

d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS

g l a s u j e m

PROTI ZA

(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se
z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi krajevna

skupnost Vrhole–Preloge.

14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-

pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini).

15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem

referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu RS.

16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Vrhole, dne 4. maja 2000.

Predsednik
Sveta KS Vrhole–Preloge

Branko Petrič l. r.

ŠENTJERNEJ

2306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjernej za leto 1999

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet obči-
ne Šentjernej na 14. redni seji dne 6. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Šentjernej za leto 1999

1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Obči-

ne Šentjernej za leto 1999, ki zajema vse prihodke in od-
hodke žiro računa proračuna Občine Šentjernej.

2. člen
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 1999 obse-

ga:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 582,807.097
II. Skupaj odhodki 582,228.077
III. Proračunski presežek (I.–II.) 579.020
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 714.978
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kap. deležev 714.978
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 0
VIII. Odplačila dolga 0
IX. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1,293.973
X. Neto financiranje (VI.+VII.-VII-IX) = III. –579.020
XI. Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 1999 24,646.683

3. člen
Stanja sredstev na računih Občine Šentjernej ob kon-

cu leta 1999 so v višini 24,646.683 SIT, od tega znašajo
sredstva rezerv v višini 8,379.514 SIT.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 579.020 SIT

predstavlja splošni sklad in ni predmet prihodkov naslednje-
ga proračunskega leta.

5. člen
Neporabljena namenska sredstva Stanovanjskega skla-

da v višini 13,103.750 SIT.

6. člen
Sredstva v višini 2,846.916 SIT so namenska sredstva

bančnih depozitov.
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ŠENTJUR PRI CELJU

2307. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za
leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 –
spremembe in odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in na podlagi 15. člena statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99), je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na 13. redni seji dne 17. aprila 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto

2000

1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 2000 (v

nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.

2. člen
Skupni prihodki za leto 2000 znašajo 1.454,850.000

tolarjev.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

I. Skupaj prihodki 1.454,850.000

II. Skupaj odhodki 1.390,850.000

III. Proračunski presežek 64,000.000

B. Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil

V. Dana posojila

VI. Prejeta minus dana posojila

C. Račun financiranja

VII. Zadolževanje proračuna

VIII. Odplačevanje dolga 64,000.000

IX. Neto zadolževanje 64,000.000

X. Zmanjšanje sredstev na računu

Pregled prihodkov in odhodkov, račun financiranja je
sestavni del odloka.

3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno

doseženih prihodkov.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo

rezerve občine 2% doseženih prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov za zadnje leto.

4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zago-

tovljena v proračunu, uporabljati le za namene, za katera so
jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so
sestavni del odloka.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Župan je pooblaščen:

1. da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki
je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov,

2. da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do
višine 500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz
12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94),

3. da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvid-
nostnih sredstev proračuna,

4. da v primeru neenakomernega priliva sredstev zača-
sno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne na-
mene, odobrene v proračunu,

5. da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in
najema občinskega premoženja v vrednosti do 5 mio SIT od
skupnih prihodkov občinskega proračuna.

6. člen
Če z začasnim zadrževanjem izvrševanja proračuna za

posamezne postavke ni mogoče zagotoviti proračunskega
ravnotežja, mora župan predlagati rebalans proračuna.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004-5/00-100
Šentjur pri Celju, dne 17. aprila 2000.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

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

nem listu RS.

Št. 032-137/2000
Šentjernej, dne 6. aprila 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

TIŠINA

2308. Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Tišina

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Tišina na 18. redni seji dne
5. 5. 2000 sprejel
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P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Tišina določa

merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Obči-
ni Tišina.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev,
ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Obči-
na Tišina.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Tišina,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnostih,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani vsaj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva,
– da so registrirani najmanj eno leto.

4. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi, ki imajo urejeno evidenco

članstva in plačano članarino,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sredstev

proračuna Občine Tišina sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-

rekreativne vadbe,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– vzdrževanje športnih objektov,
– športne prireditve,
– dejavnosti kategoriziranih športnikov.

6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v

5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotav-
ljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti
med občino in investitorjem se uredijo z ustrezno pogodbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina,

zbrane predloge obdela Športna zveza in pripravi izbor pro-
gramov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za
sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski prora-
čun. Izbor programov in predlog delitve sredstev potrdi
skupščina ŠZ. Upoštevajo se naslednja merila:

– razvrstitev športnih društev v skupine po programih,
– razvrstitev športnih društev v razrede, upoštevajoč

razširjenost in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov

obseg.

8. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci športnih programov.

Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora
nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po oprav-
ljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih ob-
veznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti s po-
godbo se jim ukinejo finančna sredstva.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila in normativi za

vrednotenje programov športa v občini.

10. člen
Spremembe in dopolnitev tega pravilnika se uveljavljajo

enako, kot velja za njegov sprejem.

11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Tišina.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/00
Tišina, dne 8. maja 2000.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI
zakoni o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, o ugotavljanju
vzajemnosti, o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih
Ukinitev družbene lastnine je povečala zanimanje za predpise, ki urejajo lastninsko pravico. V novi
knjigi v Zbirki predpisov smo povzeli vse ključne zakone na tem področju. Uvodoma objavljamo
ustavne določbe in zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. V tem zakonu z ležečim tiskom
(kurzivo) opozarjamo na določbe, ki se v Sloveniji ne uporabljajo. Sledi zakon o ugotavljanju
vzajemnosti, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, kar je pogoj za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Zakona o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih podrobno urejata promet s temi vrstami nepremičnin
in druge možnosti razpolaganja s temi zemljišči. Knjigo pa zaključujejo nekatera poglavja zakona o
nepravdnem postopku. Poleg splošnih določb so v tem delu postopkovne določbe za mejne
spore, delitev skupnega premoženja itd.

Cena 2160 SIT z DDV 10525
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ (ZIKS-1) Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1)
z uvodnimi pojasnili Mihe Wohinza

Po 22 letih je Slovenija dobila nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je začel veljati 9. aprila
2000. Zakon predpisuje izvrševanje vseh kazenskih sankcij. V zakonu so na primer določbe o
pristojnosti direktorja uprave, da dovoli nekaterim obsojencem med prestajanjem kazni zapora še
nadaljnje delo na njihovem delovnem mestu in bivanje v zavodu le ob prostih dneh. Prav tako je
predpisano izvrševanje tako imenovane nadomestne kazni in drugih kazenskih sankcij, ki jih je
uvedel kazenski zakonik.

Uvodna pojasnila je pripravil soavtor zakonskega predloga državni podsekretar Miha Wohinz z
ministrstva za pravosodje. V njih posebej opozarja na novosti, ki jih v primerjavi s sedanjo ureditvijo
prinaša ZIKS.

Cena 2214 SIT z DDV 10524
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