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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2647. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Ljudski republiki Kitajski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Ljudski republiki Kitajski imenujem Vladimirja
Gašpariča.

Št. 001-09-10/00
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za delo in zasluge z mladimi zasvojenci in še posebej
za razumevanje in prispevek pomoči potrebnim v sloven-
skem prostoru podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije don Pierinu
Gelminiju.

Št. 996-01-23/2000
Ljubljana, dne 21. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2649. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 179,21 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 44/00).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.
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2650. Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku
vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji
proviziji za upravljanje vzajemnega
pokojninskega sklada

Na podlagi petega odstavka 318. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih

in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji
za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada

1. člen
Ta odredba določa najvišji dovoljeni odstotek vstopnih

in izstopnih stroškov ter najvišjo provizijo za upravljanje vza-
jemnega pokojninskega sklada, do katere je upravičen
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada po 318. čle-
nu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Urad-
ni list RS, št. 106/99).

2. člen
Vstopni stroški lahko znašajo največ 6% vplačane pre-

mije ob vplačilu.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko vzajemni pokoj-

ninski sklad v prvih treh letih po ustanovitvi, zaračunava višje
vstopne stroške, ki pa ne smejo presegati vstopnih stroškov
iz prvega odstavka za več kot 50%.

V primeru, da vzajemni pokojninski sklad zaračuna
stroške iz prejšnjega odstavka, mora v pokojninskem načrtu
predvideti tudi vstopne stroške, ki jih bo zaračunaval po
izteku triletnega obdobja.

3. člen
Izstopni stroški lahko znašajo največ 1% odkupne vred-

nosti iz tretjega odstavka 320. člena zakona o invalidskem
in pokojninskem zavarovanju ob njenem unovčenju oziroma
izplačilu.

4. člen
Letna provizija za upravljanje vzajemnega pokojninske-

ga sklada lahko znaša največ 1,5% povprečne čiste letne
vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 193-13/2000
Ljubljana, dne 23. junija 2000.

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister

za finance

2651. Odredba o usklajevanju zneska najnižje in
najvišje premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja

Na podlagi tretjega odstavka 301. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije

prostovoljnega dodatnega zavarovanja

1. člen
Ta odredba določa način uskladitve zneska najnižje in

najvišje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja iz
prvega in drugega odstavka 301. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99),
z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji.

2. člen
Zneski premije iz prejšnjega člena se usklajujejo enkrat

letno z letnim indeksom rasti povprečne mesečne bruto
plače izračunanim na podlagi letnih povprečij za preteklo in
predpreteklo leto, ki ga Statistični urad Republike Slovenije
objavi v Statističnih informacijah.

3. člen
Znesek najnižje in najvišje premije usklajen z letnim

indeksom iz prejšnjega člena se začne uporabljati naslednji
mesec po prvi objavi letnega indeksa v publikaciji iz prejš-
njega člena.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 193-12/2000
Ljubljana, dne 23. junija 2000.

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister

za finance

2652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok

Na podlagi četrtega odstavka 80. člena zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja
minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila

in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in

vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list
RS, št. 78/99), se v prvem in v drugem odstavku 2. člena
beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »8« nadomesti s

številom »12«.
V drugem odstavku 3. člena se za besedami »prevoz

skupine otrok« dodajo besede »razen prevoza na kratki raz-
dalji v naselju«.
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3. člen
V 4. členu se besede »v rednem mestnem, primestnem

ali linijskem prometu« nadomestijo z besedami »v mednarod-
nem, medkrajevnem, primestnem in mestnem linijskem pro-
metu, razen v primeru, ko gre za avtobusno linijo, ki v celoti ali
na določeni relaciji služi prevozu otrok v šolo in iz šole«.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določba prvega odstavka 3. člena, ki se nanaša na

dovoljeno starost vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, in
določba drugega odstavka 3. člena se pričneta uporabljati
1. 9. 2001.

Določba prvega odstavka 3. člena, ki se nanaša na
napravo, ki ob zaviranju prepreči blokiranje koles (ABS),
nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila
v cestnem prometu (tahograf) in servo ojačeno napravo za
upravljanje (servo volan), se ne uporablja za vozila, registri-
rana v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0212-226-177/00
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

dr. Peter Jambrek l. r.
Minister

za notranje zadeve

2653. Pravilnik o spremembi pravilnika o bistvenih
sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini
registra agrarnih skupnosti in njihovih članov

Na podlagi 6. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrar-
nih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Urad-
ni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 – odl.
US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o bistvenih sestavinah
pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra

agrarnih skupnosti in njihovih članov

1. člen
V 1. točki prvega odstavka 4. člena pravilnika o bistve-

nih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra
agrarnih skupnosti in njihovih članov (Uradni list RS, št.
16/94) se besedilo »njihovih overjenih sprememb« nado-
mesti z besedilom »njihovih sprememb«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 464-171/93-1
Ljubljana, dne 6. junija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2654. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in
načinu zdravljenja bikov v odobrenih
osemenjevalnih središčih

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu
zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih

središčih

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in
način zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih sredi-
ščih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.

Biki, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno sredi-
šče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejališč, ki so pod stalno
veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti bolezni, ki
jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in
sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega seme-
na, jajčnih celic in zarodkov.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organiza-

cija, ki redi bike za pridobivanje in promet z njihovim seme-
nom.

2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno sre-
dišče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.

3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni de-
lavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je
pooblaščen in odgovoren za delo ter stalen nadzor v oseme-
njevalnem središču.

4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti
predstojnik VURS.

6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po
opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu sredi-
šču podeli VURS.

7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen eja-
kulat bika (v nadaljnjem besedilu: seme).

8. Serija semena so osemenjevalne doze pripravljene
iz ejakulata istega bika, pridobljene istega dne.

9. Pošiljka semena je ena ali več serij bikovega seme-
na, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.

10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se
seme pridobiva, skladišči in daje v promet.

II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

3. člen
(diagnostične preiskave)

Vsi biki v odobrenem osemenjevalnem središču mora-
jo biti vsaj enkrat letno pregledani na:

– tuberkulozo, in sicer z intradermalnim monotestom
ali z intradermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti
rezultat vsakega testa negativen;
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– brucelozo, in sicer s testom serumske aglutinacije,
kjer mora biti titer manjši od 30 IE/mililiter seruma, ali z
metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer
nižji od 20 IE/ICFTU (international complement fixation test
units) seruma;

– enzootsko govejo levkozo, in sicer z imunodifuzij-
skim testom ali z Elisa testom, pri čemer mora biti rezultat
testa negativen;

– infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustular-
ni vulvovaginitis (IBR/IPV), in sicer s testom serumske nev-
tralizacije ali Elisa testom, pri čemer mora biti rezultat testa
negativen;

– govejo genitalno kampilobakteriozo v vzorcu prepu-
cionalnega izpirka ali izpirka umetne vagine, in sicer s te-
stom imunoflorescence (protiteles) ali kulture kampilobacter
fetus, pri čemer mora biti rezultat testa negativen;

– govejo trihomoniazo z mikroskopsko preiskavo in kul-
turo prepucionalnega izpirka, pri čemer mora biti rezultat
testa negativen;

– govejo virusno diarejo – mukozno bolezen – Diarrho-
ea viralis bovum – Morbus mucosae bovum (GVD-MB), pri
čemer mora biti test izolacije virusa negativen.

Vse preiskave iz prvega odstavka tega člena (v nadalj-
njem besedilu: preiskave) morajo biti opravljene v poobla-
ščenih laboratorijih.

Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika
pozitiven, je treba bika nemudoma premestiti iz objektov za
nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegovega se-
mena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog njegove-
ga semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V pro-
met se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so rezul-
tati ponovnih preiskav negativni.

V primeru iz tretjega odstavka tega člena ni dovoljeno
dajati v promet niti semena ostalih bikov iz takšnega oseme-
njevalnega središča, če je bil rezultat katerekoli preiskave iz
tega pravilnika pozitiven. V takšnem primeru mora biti seme
zamrznjeno in shranjeno v posebnih, vidno označenih poso-
dah za skladiščenje, dokler se s ponovnimi preiskavami ne
dokaže, da so rezultati preiskav negativni. V nasprotnem
primeru je treba seme uničiti.

Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku ime-
nuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustrez-
nih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz četrte,
pete, šeste in sedme alinee prvega odstavka tega člena v
odobrenem osemenjevalnem središču.

4. člen
(ostale bolezni)

Čreda bikov v odobrenem osemenjevalnem središču
mora biti poleg bolezni iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdrav-
stveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih ži-
vali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosta
tudi:

– stekline in
– vraničnega prisada.

III. NAČINI ZDRAVLJENJA

5. člen
(tuberkuloza)

Za tuberkulinizacijo bikov se lahko uporabljajo le regis-
trirani bovini tuberkulini.

Če so biki reagirali pozitivno po intradermalnem mono-
testu, se jih ponovno tuberkulinizira z intradermalnim primer-
jalnim testom po 42 dneh, pri čemer se aviarni tuberkulin

aplicira 10 cm pod vihrom, bovini tuberkulin pa 12,5 cm
niže, in sicer na črti, ki je vzporedna z linijo obeh pleč.

Če so biki po intradermalnem primerjalnem testu iz
drugega odstavka tega člena reagirali sumljivo (debelina
kože je povečana za več kot 2 mm in manj kot 4 mm), jih je
potrebno po 42 dnevih ponovno tuberkulinizirati. Če tudi
tokrat reakcija ni negativna, je treba pozitivne živali izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa tuberkuloze proste čre-
de bikov morajo biti po 42 dneh od izvedbe zadnje tuberku-
linizacije vsi biki v odobrenem osemenjevalnem središču
negativni.

6. člen
(bruceloza)

Za diagnosticiranje bruceloze se lahko uporabljajo le
registrirani antigeni in primerjalni serumi.

Preiskave morajo biti opravljene v skladu z drugo alineo
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. Če so rezultati prei-
skav na brucelozo pozitivni, je treba pozitivne živali izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa bruceloze proste črede
bikov morata biti opravljeni dve naknadni preiskavi v skladu z
drugo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pri
čemer morajo biti rezultati obeh preiskav negativni. Prvo
preiskavo se opravi 30 dni po izločitvi zadnjega pozitivnega
bika v odobrenem osemenjevalnem središču, drugo pa 60
dni kasneje.

7. člen
(enzootska goveja levkoza)

Za diagnosticiranje enzootske goveje levkoze se lahko
uporabljajo le registrirani antigeni.

Čreda bikov v odobrenem osemenjevalnem središču je
prosta bolezni, če ni bilo nobenih kliničnih znakov obolenj,
oziroma so bili vsi laboratorijski izvidi negativni.

Vse bike, ki so starejši od 12 mesecev, je treba v
razmaku najmanj 4 mesecev in največ 12 mesecev serolo-
ško pregledati. Če se pri bikih v čredi pojavijo klinični znaki
ali so biki sumljivi na bolezen, jih je treba takoj izločiti. Po
dveh zaporednih preiskavah z negativnim rezultatom, se
čreda bikov proglasi za prosto levkoze. Če je bil izločen le
en bik, rezultati ostalih pa so negativni, se po izvedenih
ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje bo-
lezni čreda proglasi za prosto levkoze.

IV. NADZOR

8. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat
letno opravi veterinarska inšpekcija.

Če veterinarski inšpektor ugotovi pri izvajanju tega pra-
vilnika pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu
osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame ve-
terinarsko registrsko številko.

V. PREHODNA DOLOČBA

9. člen
(prehodno obdobje)

Do sprejema ustreznih predpisov se za opravljanje tu-
berkulinizacije, diagnosticiranje bruceloze in diagnosticira-
nje enzootske goveje levkoze uporabljajo metode in tehni-
ke, ki jih določi VURS, in jih izda v posebni publikaciji, ki je
javnosti dosegljiva na VURS.
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VI. KONČNA DOLOČBA

10. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-154/00
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2655. Navodilo o vsebini in obliki prijave za vpis v
register, prijavi sprememb, načinu dajanja
podatkov ter dokumentaciji, ki jo je potrebno
priložiti prijavi za vpis v register pokojninskih
načrtov

Na podlagi 372. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) izdaja mini-
ster za finance

N A V O D I L O
o vsebini in obliki prijave za vpis v register, prijavi

sprememb, načinu dajanja podatkov
ter dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti

prijavi za vpis v register pokojninskih načrtov

1. člen
To navodilo ureja vsebino in obliko prijave za vpis v

register, prijavo sprememb, način dajanja podatkov ter do-
kumentacijo, ki jo je potrebno priložiti prijavi za vpis v regi-
ster pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: register).

2. člen
Prijavo za vpis pokojninskega načrta ter spremembo

in dopolnitev podatkov v registru predloži izvajalec pokoj-
ninskega načrta na prijavi za vpis v register pri davčnem
organu.

Prijava za vpis pokojninskega načrta ali za spremembo
podatkov v registru se izpolni na obrazcih PN-U1, PN-I2 in
PN-U3, ki so sestavni del tega navodila, ali na drugem
dokumentu, na katerem so izpisani vsi podatki, vsebovani v
navedenih obrazcih.

3. člen
Izvajalec pokojninskega načrta je dolžan v 30 dneh po

nastanku spremembe oziroma dopolnitve obvestiti davčni

organ o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava
za vpis v register.

4. člen
Ob prijavi za vpis pokojninskega načrta v register mora

izvajalec pokojninskega načrta predložiti naslednje listine:
– pokojninski načrt;
– odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne za-

deve o odobritvi pokojninskega načrta;
– izpisek vpisa izvajalca oziroma ustanovitelja in uprav-

ljalca pokojninskega načrta v sodni register.

5. člen
Davčni organ opravi vpis pokojninskega načrta v regi-

ster, če je prijavo v predpisani obliki in vsebini ter predpisa-
ne listine predložila pristojna oseba ter če pokojninski načrt,
ki se prijavlja za vpis v register, izpolnjuje pogoje za uveljavi-
tev davčnih olajšav v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99).

6. člen
Davčni organ izda odločbo, s katero odloči o prijavi za

vpis pokojninskega načrta v register, v 30 dneh po prejemu
prijave za vpis pokojninskega načrta.

7. člen
Če davčni organ ugotovi, da prijava za vpis pokojnin-

skega načrta v register ne vsebuje vseh zahtevanih podat-
kov in listin, pozove predlagatelja prijave za vpis v register,
da v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, predloži manjkajo-
če podatke in listine.

Če predlagatelj v postavljenem roku predloži manjkajo-
če podatke in listine, se šteje da je bila prijava za vpis
pokojninskega načrta v register vložena takrat, ko so vloženi
manjkajoči podatki in listine.

8. člen
Izbris pokojninskega načrta iz registra opravi davčni

organ na podlagi pisne vloge ali po uradni dolžnosti.
Davčni organ izda odločbo, s katero odloči o izbrisu

pokojninskega načrta iz registra, v 30 dneh po nastanku
dejstev, ki imajo za posledico izbris pokojninskega načrta iz
registra.

9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 193-11/2000
Ljubljana, dne 23. junija 2000.

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister

za finance
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OBČINE

AJDOVŠČINA

2656. Odlok o varstvu vodnega vira Pod Skukom

Občinski svet občine Ajdovščina je na podlagi
60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81,
29/86, Uradni list RS, št. 15/91, 52/00), zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
39/96 odl. US, 61/96 odl. US, 35/97, 73/97 odl. US,
87/97 in 73/98) in 8. in 33. člena statuta Občine Ajdovšči-
na (Uradno glasilo št. 7/99) na seji dne 15. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o varstvu vodnega vira Pod Skukom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa vodovarstveno območje in

določajo ukrepi za zavarovanje vodnega zajetja Pod Skukom
vodovoda Gora.

2. člen
Upoštevajoč geološke, hidrogeološke in morfološke

razmere terena ter količinske in kakovostne parametre zaje-
tega izvira, ugotovljene na podlagi hidrogeoloških raziskav,
ki jih je izdelalo podjetje Geologija d.o.o. Idrija po projektu
št. 545-021/2000 v marcu 2000, se kakovost in vodne
količine vodovodnega zajetja Pod Skukom zavarujejo z:

– vplivno vodovarstveno cono – cona III, območje z
blagim režimom zaščite,

– zunanjo vodovarstveno cono – cona II, območje stro-
ge sanitarne zaščite,

– notranjo vodovarstveno cono – cona Ib, območje
najstrožje sanitarne zaščite,

– notranjo vodovarstveno cono – cona Ia, območje
zajetja.

Vodovarstvene cone se označi z opozorilnimi tablami.
Upravljalec je dolžan v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega
odloka postaviti opozorilne table ob cesti na meji vodovars-
tvenega območja.

3. člen
V vodovarstveno območje oziroma v posamezne vodo-

varstvene cone so zajete naslednje parcele ali deli (v nada-
ljevanju: d) parcel, in sicer:

Notranja vodovarstvena cona – cona Ia, območje zajet-
ja, k.o. Lokavec:

del *2208/1 (zajetje Pod Skukom), d*2208/73 (črpa-
lišče Pod Skukom).

Notranja vodovarstvena cona – cona Ib, območje naj-
strožje sanitarne zaščite, k.o. Lokavec:

d*2208/1 (zajetje Pod Skukom), d*2208/73 (črpališ-
če Pod Skukom).

Zunanja vodovarstvena cona – cona II, območje stroge
sanitarne zaščite,

k.o. Lokavec:
d1924/2, 1924/3, d1924/122, 1924/159,

*d2208/1, 2208/2, d2208/4, 2208/42, 2208/74,
2208/75, d2208/77, 2208/79, d3004/1, d3004/3,
3026;

k.o. Stomaž:
*d676/1, *d676/2, *d676/3, 676/4, 676/5,

676/117, 676/118, 676/119, 676/120, 676/121,
676/122, 676/123, 676/124, 676/125, 676/126,
676/127, 676/128, 676/129, 676/130, 676/131,
676/132, 676/133, 676/134, 676/135, 676/136,
676/137, 676/138, 676/139, 676/140, 676/141,
676/142, 676/143, 676/144, 676/145, 676/146,
676/147, 676/148, 676/149, 676/150, 676/151,
676/152, 676/153, 676/154, 676/155, 676/156,
676/157, 676/158, 676/159, 676/160, 676/161,
676/162, 676/163, 676/164, 676/165, 676/166,
676/167, 676/168, 676/169, 676/170, 676/171,
d676/369, 676/370, 676/371, 676/459, 676/460,
d1382/1.

Vplivna vodovarstvena cona – cona III z blagim reži-
mom zaščite, k.o. Stomaž:

*d676/1, *d676/2, *d676/3, d684/1, d684/3,
d1381/1.

Parcele z oznako * se nahajajo v različnih vodovarstve-
nih conah.

Natančneje so meje vodovarstvenega območja in vo-
dovarstvenih con razvidne iz karte PKN 1:5000, ki je se-
stavni del tega odloka. Kartografska dokumentacija in stro-
kovne podlage iz prejšnjega člena so na vpogled pri Odse-
ku za gospodarske zadeve in urejanje prostora Občine
Ajdovščina.

II. VARSTVENI UKREPI

4. člen
Zaradi zaščite kakovosti in količine podzemne vode ter

upoštevajoč sedanjo izrabo površja, oziroma dejavnosti, ki
lahko negativno vplivajo na vodooskrbo, so za posamezno
vodovarstveno cono določeni različni režimi zaščite z ukrepi
prepovedi oziroma omejitve dejavnosti, in sicer:

a) V vplivni vodovarstveni coni – cona III z blagim reži-
mom zaščite, je:

– prepovedano graditi nove objekte, razen komunalne,
prometne in energetske infrastrukture,

– prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev iz-
delanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodi-
kove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,

– prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko na
kmetijskih zemljiščih v času od 15.10 do 31.3.,

– prepovedano gnojenje z gnojevko in gnojnico na tleh
nasičenih z vodo, prekritih s snežno odejo, na velikih strmi-
nah in na zamrznjenih tleh,

– prepovedan letni vnos dušika v količini, ki presega
vrednost letnega vnosa 170 kg N/ha;

– prepovedan vnos blata, komposta z omejeno upora-
bo ali mulja,

– prepovedana sečnja gozda na golosek.
Izvajalec gozdarskih del je odgovoren, da pri delu ne

pride od izlitja naftnih derivatov v tla.
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Za pridobitev dovoljenja za agromelioracijska dela mo-
ra biti priloženo pozitivno hidrogeološko mnenje.

b) V zunanji vodovarstveni coni – cona II, območje
stroge sanitarne zaščite, je:

– prepovedana gradnja tranzitnih in novih lokalnih ter
gozdnih cest,

– prepovedana rekonstrukcija obstoječih cest in izved-
ba večjih vzdrževalnih del ter izvajanje drugih zemeljskih
gradbenih del brez predhodno podanega hidrogeološkega
mnenja s pogoji za izvedbo del,

– prepovedana sprememba namembnosti obstoječih
površin, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– prepovedana uporaba gnojil, škropiv in drugih agro-
tehničnih sredstev,

– prepovedan vnos dušika in preoravanje travinja,
– prepovedana paša živine,
– prepovedano izkoriščanje kovinskih in nekovinskih

mineralnih surovin, odkopavanje v peskokopih in kamnolo-
mih,

– prepovedan tranzitni prevoz nevarnih snovi ter orga-
niziranje testnih in kros voženj, športnih, tekmovalnih in
reklamnih voženj z vozili na motorni pogon ter njihova upora-
ba v ta namen, kot tudi vožnja, parkiranje in ustavljanje vozil
na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju.

c) V notranji vodovarstveni coni – cona Ib, območje
najstrožje sanitarne zaščite:

– prepovedani so vsi posegi v prostor, razen za potre-
be vodovoda in obstoječe ceste,

– prepovedana je sprememba namembnosti površin,
razen v travnik, park ali gozd.

d) V notranji vodovarstveni coni – cona Ia, območje
zajetja:

Prepovedani so vsi posegi v prostor in vse dejavnosti
razen tistih, ki so potrebne za vzdrževanje vodovodnega
objekta. Območje mora biti ograjeno in označeno. Vstop je
dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Varstveni ukrepi za posamezno vodovarstveno cono se
seštevajo tako, da ukrep, ki velja za širšo cono, velja tudi za
ožjo vodovarstveno cono.

5. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posamez-

nih vodovarstvenih conah obvestijo njihove lastnike pristoj-
ne službe Občine Ajdovščina z osebnimi obvestili, katerih
sestavni del je tudi grafični prikaz lege tangiranih parcel
posameznega lastnika.

6. člen
Za sanacijo obstoječega stanja virov pitne vode v vodo-

varstvenih conah izdela upravljalec predloge sanacijskih
ukrepov. Ti morajo biti izdelani eno leto po uveljavitvi tega
odloka.

Za onesnaževalce v vodovarstvenih conah mora uprav-
ljalec na podlagi predlaganih sanacijskih ukrepov izdelati
sanacijske programe, ki morajo vsebovati tudi roke za izved-
bo, način financiranja in obveznosti onesnaževalcev. Ti mo-
rajo biti izdelani dve leti po uveljavitvi tega odloka.

Finančno so za sanacijo odgovorni posamezni pov-
zročitelji obremenitve oziroma njihovi pravni nasledniki, kra-
jevne skupnosti ter občina na podlagi sprejetih planov sa-
nacije.

Predlog sanacijskih ukrepov in sanacijskih programov
potrdi občinski svet.

III. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občin-

ski komunalni redar in inšpektor ter pristojne republiške
inšpekcije.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se za prekr-

šek, ki pomeni kršitev določb 4. člena tega odloka, oziroma
neizvedbo del, naloženih z ureditveno odločbo pristojne
inšpekcije po tem odloku, kaznuje pravna oseba in posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 20.000 SIT.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 355-3/2000
Ajdovščina, dne 19. junija 2000.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

2657. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini
Ajdovščina

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99), 20. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) ter 8. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99) je Občinski
svet občine Ajdovščina na seji dne 15. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o socialnih in drugih pomočeh

v Občini Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina določa kriterije in

postopke dodelitve socialnih pomoči v Občini Ajdovščina ter
plačila pogrebnih stroškov.

Višino sredstev, ki se jih nameni za dodeljevanje social-
nih pomoči in plačila pogrebnih stroškov v posameznem
letu, se določi z odlokom o proračunu.

2. člen
Do občinske socialne pomoči je upravičen občan, ki

ima stalno prebivališče v Občini Ajdovščina in mu je zaradi
trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč ter
je že izkoristil vse zakonske možnosti za rešitev socialne
stiske.
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3. člen
Občinska socialna pomoč obsega:
– enkratno denarno pomoč pri nakupu šolskih potrebš-

čin, kurjave, ozimnice, stroškov v zvezi z zdravljenjem, ki
niso neposredno vezani na zdravljenje, kritju drugih stroškov
in izdatkov, za premostitev materialne ogroženosti,

– plačilo premij prostovoljnega zdravstvenega zavaro-
vanja za doplačila.

4. člen
Poleg občinskih socialnih pomoči, ki so določene v

3. členu tega odloka, občina zagotavlja sredstva za plačilo
stroškov pokopa umrlega, če ni dedičev ali če ti niso spo-
sobni poravnati stroškov pokopa, v primeru, da je imel po-
kojni bivališče v Občini Ajdovščina, oziroma je smrt nastopi-
la ali pa je bil umrli najden na območju občine ter ni mogoče
ugotoviti občine stalnega bivališča.

II. UPRAVIČENCI

5. člen
Splošni kriteriji za pridobitev socialne pomoči so:
1. pridobljena pravica do denarne pomoči kot edinega

vira preživljanja,
2. pridobljena pravica do denarnega dodatka.
Izjemoma je lahko upravičenec do socialne pomoči

tudi občan, ki presega cenzus za pridobitev pravice iz 1.
in 2. točke tega člena (vendar ne več kot za 100%), v
primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za
pridobitno delo, elementarne nesreče, smrti in v drugih
posebnih primerih, ko Center za socialno delo ugotovi,
da ni drugih možnosti za premostitev trenutne materialne
stiske.

Pri odmeri občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi
dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem
varstvu.

6. člen
Občan pridobi pravico do enkratne denarne pomoči

pod pogojem, da je v tekočem letu že uveljavil zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.

Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno. Izje-
moma se enkratno denarno pomoč dodeli dvakrat letno.

Višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 40% in
največ 80% zajamčene plače.

7. člen
Pravico do plačila prostovoljnega zdravstvenega zava-

rovanja za doplačila pridobi občan, ki mu je priznana pravica
do denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja, oziroma
pravica do državne pokojnine in je brez premoženja ter nima
nikogar, ki bi ga bil dolžan ali sposoben preživljati ali mu je
priznana pravica do plačila oskrbnih stroškov v socialnem
zavodu v 100% višini.

8. člen
Pogrebni stroški se krijejo iz občinskega proračuna ob

predhodni ugotovitvi, da umrli ni zapustil denarnih sredstev,
ki bi zadostovali za pokritje stroškov oziroma ni dedičev, ki bi
bili sposobni poravnati stroške pokopa.

III. VLAGANJE ZAHTEVKA IN NAČIN IZPLAČILA

9. člen
Zahtevek za uveljavljanje občinske socialne pomoči in

pa plačila pogrebnih stroškov, se vloži pri Centru za social-
no delo Ajdovščina, ki za Občino Ajdovščina opravlja naloge
po tem odloku. Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna doka-
zila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem
varstvu in s tem odlokom.

Postopek se lahko začne, na zahtevo upravičenca,
družinskega člana ali zakonitega zastopnika. Center za so-
cialno delo začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za
okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katere-
ga je potrebno določeni osebi nuditi socialno pomoč po tem
odloku.

Zahtevek za plačilo pogrebnih stroškov vložijo dediči
umrlega oziroma oseba ali zavod, ki je poskrbel za pogreb.

10. člen
Center za socialno delo preveri vse podatke iz vloge in

dokazil ter izda odločbo, v roku 30 dni od vložitve zahtevka.
En izvod odločbe Center za socialno delo dostavi Občini
Ajdovščina. Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna
pritožba, ki se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O
pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo odloča žu-
pan občine.

11. člen
Enkratno denarno pomoč se nakaže iz proračuna obči-

ne neposredno upravičencu oziroma njegovemu zakonite-
mu zastopniku. V izjemnih primerih, ko upravičenec ni spo-
soben upravljati s sredstvi, se lahko dajatev izplača osebi ali
zavodu, ki skrbi za upravičenca, o čemer odloči Center za
socialno delo.

Plačilo premij prostovoljnega zdravstvenega zavarova-
nja za doplačila se izvede na podlagi izstavljenega računa
zavarovalnice, pri kateri ima upravičenec sklenjeno zavaro-
vanje.

Pogrebne stroške se poravna neposredno iz poračuna
občine na podlagi izstavljenega računa o opravljeni storitvi.

12. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-

laga za odločitev, je upravičenec ali zavezanec dolžan v
15. dneh sporočiti organu, ki je izdal odločbo.

Upravičenec, ki mu je bila priznana določena pravica,
na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja,
je dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot
pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispev-
ke, od dneva, ko mu je bila z odločbo neupravičeno prizna-
na pravica.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 552-6/2000
Ajdovščina, dne 21. junija 2000.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.
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2658. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovšči-
na, na seji dne 15. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine nepremičnina

parc. št. 2932/2 cesta v izmeri 39 m2 k.o. Lokavec.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Ajdovš-
čina.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

Št. 461/01-3/1998-2000
Ajdovščina, dne 19. junija 2000.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

2659. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovšči-
na, na seji dne 15. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukinejo naslednje

parc. št.:
parc. št. 1191/10 dvorišče v izmeri 11 m2,
parc. št. 1191/11 dvorišče v izmeri 9 m2,
parc. št. 1191/12 dvorišče v izmeri 59 m2, vse k.o.

Šturje.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

Št. 462-60/99-2000
Ajdovščina, dne 19. junija 2000.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

BREZOVICA

2660. Sklep o določitvi cene posameznih programov
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 16. člena
statuta Občine Brezovica, je Občinski svet občine Brezovica
na korespondenčni seji dne 23. 6. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi cene posameznih programov
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

1
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrt-

cev Brezovica znašajo mesečno na otroka:

Vrsta programa Cena programa

I. starostna skupina 51.950 SIT
II. starostna skupina 45.950 SIT
mala šola 45.950 SIT
krajši program 4–6ur z zajtrkom ali malico
in kosilom 34.250 SIT
odbitek za hrano 280 SIT
strošek rezervacije 350 SIT

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba skle-

pa o določitvi cene posameznih programov vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Vrtci Brezovica, ki ga je sprejel Občinski
svet občine Brezovica na 6. redni seji dne 10. 6. 1999.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2000 dalje.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

2661. Pravilnik o merilih in kriterijih za izračun takse
ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v
Občini Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 16. člena
statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Ur. vestnik Gorenj-
ske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas –
Poljane na 13. redni seji dne 9. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za izračun takse

ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod
v Občini Gorenja vas – Poljane

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji po

katerih se določa višina priključne takse (v nadaljevanju:
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priključnina), ki jo plačajo lastniki objektov pred priključitvijo
na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

2. člen
Investitorji novogradnje, ki so po občinskem odloku

obvezni priključiti te objekte na javno kanalizacijo in vodo-
vod, so dolžni plačati enkratni znesek priključne takse ali
priključnine. Priključnino so dolžni plačati v enkratnem pol-
nem znesku pred izdajo soglasja za gradbeno oziroma enot-
no gradbeno dovoljenje.

3. člen
Lastniki obstoječih objektov, ki se priključujejo na no-

vozgrajeno omrežje javne kanalizacije ali vodovoda, plačajo
priključnino ob izdaji soglasja za priključitev na javno kanali-
zacijo ali vodovod.

Možnosti plačila za njih pa so naslednje:
– Kolikor plačajo celotni znesek priključnine v enkrat-

nem znesku pred izdajo soglasja, se jim odobri 20% popust.
– Možnost plačila v 12. obrokih brez obresti.
– Možnost plačila v 18. obrokih z zakonsko določeni-

mi obrestmi.

4. člen
Priključnina se zaračunava ločeno za priklop na javno

kanalizacijo in ločeno za priklop na javni vodovod.
Odločbo izda občina. Znesek z odločbe se poravna na

žiro račun občine oziroma upravljavca javne kanalizacije in
vodovoda.

Sredstva, zbrana na podlagi tega pravilnika, se uporab-
ljajo izključno za posodobitev in širitev objektov in naprav
javne kanalizacije in vodovoda.

5. člen
Višina priključnine se določi glede na namembnost

priključnega objekta, in sicer za stanovanjske enote ne gle-
de na porabo vode, pri ostalih porabnikih (podjetja, ustano-
ve, samostojni podjetniki ali obrtniki idr.) pa glede na letno
porabo oziroma predvideno porabo vode.

V primerih, ko uporabnik v svojem stanovanjskem ob-
jektu opravlja tudi določeno dejavnost, ki ni povezana s
tehnološko vodo in zaradi tega ni potrebna izvedba dveh
priključkov, plača priključnino glede na letno porabo oziro-
ma predvideno letno porabo vode skupaj za gospodinjstvo
in dejavnost.

6. člen
Kolikor se ugotovi, da uporabnik porabi več vode, kot

je bilo predvideno, in je zato plačal nižjo priključnino, je
dolžan to razliko doplačati po trenutno veljavnih cenah.

Za prekoračitev porabe se šteje povprečje povečane
porabe za obdobje zadnjih treh let.

Lastnik objekta je prav tako dolžan doplačati razliko v
ceni, če spremeni namembnost že priključenega objekta na
javno kanalizacijo ali vodovod.

7. člen
Lastnika, ki je dolžan priključiti že obstoječ (»star«)

objekt na javno kanalizacijo ali vodovod, je iz socialnih razlo-
gov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila priključnine.
O oprostitvi plačila odloča občinski svet glede na znane
socialne razmere lastnika oziroma po predhodnem mnenju
Centra za socialno delo.

Izdan sklep o oprostitvi plačila priključnine velja samo
za čas, dokler obstajajo razlogi za oprostitev.

Sklep o oprostitvi plačila ne velja za novega lastnika
istega objekta, ki mora plačati priključnino po takrat veljav-
nih cenah oziroma ponovno vložiti vlogo o oprostitvi plačila.

Oprostitev plačila priključnine se nikakor ne upošteva
za investitorje novogradnje.

8. člen
Priključnina ob priključitvi na javno kanalizacijo ne zaje-

ma stroškov izvedbe hišnih priključkov, ki so jih dolžni upo-
rabniki zgraditi oziroma financirati sami:

– Fekalna kanalizacija do 15 m kanala.
– Morebitno predelavo obstoječe kanalizacije, tako da

je meteorna in fekalna voda ločena.
– Kompletna ureditev meteornih vod od objektov in

dvorišč.
Pri izvedbi priključkov je potrebno strogo ločiti fekalne

in meteorne vode od objektov in dvorišč.

9. člen
Vodovodni priključek zajema sledeče:
– Lastnik plača priklopno takso in zgradi kompletni

priključek za svoj objekt (jarek, cevovod, jašek za vodomer
in vodomer), gradbena in instalacijska dela.

– Po izvedenem priključku je lastnik in vzdrževalec pri-
ključka lastnik vodovoda.

– Vsa nadaljnja vzdrževalna in obnovitvena dela pri-
ključkov do števca so strošek lastnika vodovoda (števec
strošek lastnika vodovoda, jašek strošek lastnika priključe-
nega objekta).

10. člen
Cenik za priklop na javno kanalizacijo in vodovod

Kanalizacija Vodovod
Količina Priključnina za Priključnina za
porabljene priklop na javni priklop na javni
vode kanal vodovod

Enodružinska
stanovanjska hiša  150.000 SIT  120.000 SIT
Dve stanovanjski
enoti v objektu / na enoto  120.000 SIT  96.000 SIT
Tri ali več stanovanj
v objektu / na enoto  90.000 SIT  72.000 SIT
Ostali uporabniki s
porabo do 100 m3 letno  200.000 SIT  160.000 SIT
Porabo do 200 m3 letno  280.000 SIT  224.000 SIT
Od 200 do 400 m3 letno  317.000 SIT  253.600 SIT
Od 400 do 600 m3 letno  427.000 SIT  341.600 SIT
Od 600 do 1000 m3 letno  688.000 SIT  550.400 SIT
Od 1000 do 2000 m3 letno  1,019.000 SIT  815.200 SIT
Od 2000 do 3000 m3 letno  1,486.000 SIT  1,188.800 SIT
Od 3000 do 4000 m3  2,100.000 SIT  1,680.000 SIT
Nad 4000 m3/ letno  3,100.000 SIT  2,480.000 SIT

Višina priključnine, določene po tem ceniku, velja za
leto 2000. Naprej se cene usklajujejo skladno z indeksi za
obračun razlike v ceni gradbenih storitev Gospodarske zbor-
nice Slovenije.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dose-

danji pravilnik o gradnji kanalizacije, ki ga je sprejel zbor
uporabnikov v KS Poljane dne 27. 10. 1996. Obstoječe
pogodbe o priključkih ostanejo v veljavi.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.
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Št. 391-161/00
Gorenja vas, 9. junija 2000.

Župan
Občine Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.

2662. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne
kanalizacije v Občini Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena statuta Občine
Gorenja vas – Poljane (Ur. vestnik Gorenjske, št. 22/99),
32. člena odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in pada-
vinskih voda na območju Občine Gorenja vas – Poljane
(Uradni list RS, št. 68/98) je Občinski svet občine Gorenja
vas – Poljane na 13. redni seji dne 9. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije

v Občini Gorenja vas – Poljane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje urejajo tehnični nor-

mativi in postopki za izgradnjo javne kanalizacije, priključe-
vanje uporabnikov na javno kanalizacijo, vzdrževanje in
upravljanje upravljavca.

2. člen
Javna kanalizacija so objekti in naprave, ki služijo odva-

janju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda večjega šte-
vila uporabnikov v Občini Gorenja vas – Poljane.

Med objekte in naprave javne kanalizacije štejemo:
– zbirne kanale z revizijskimi jaški,
– kanalizacijske priključke (nad 15 m od hišnega pri-

ključka do priklopa na zbirni kanal),
– črpališča za prečrpavanje,
– čistilne naprave,
– druge objekte in naprave za odvajanje in čiščenje

odpadnih in padavinskih voda.

3. člen
Interna ali hišna kanalizacija so objekti in naprave v

objektu in zemljišču uporabnika in služijo odvajanju in čiš-
čenju odpadnih in padavinskih voda enemu koristniku, in
sicer:

– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– objekti in naprave za predčiščenje in nevtralizacijo

odpadnih voda,
– hišni priključek (spojni kanal do 15 m od objekta

oziroma do prvega skupnega jaška),
– meteorna kanalizacija do izpusta v vodotoke oziroma

do javnega meteornega kanala.

II. SMERNICE ZA GRADITEV JAVNE KANALIZACIJE
IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV

4. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije in hišnih priključ-

kov se praviloma uporabijo PVC vodotesne cevi oziroma

cevi s podobnimi karakteristikami, ki ustrezajo tovrstnim nor-
mativom in standardom.

5. člen
Minimalen profil zbirnih kanalov javne kanalizacije je

200 mm, najmanjši profil kanalizacijskih in hišnih priključkov
je 160 mm.

6. člen
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi na

primerno urejeno in utrjeno ležišče cevi (posteljica). Pred
polaganjem cevovoda mora biti jarek suh.

7. člen
Pri vseh izkopih in ostalih delih pri izgradnji kanalizacije

je potrebno paziti, da se poškoduje čim manj obdelovalnih
površin in objektov, ker vsaka nastala škoda iz naslova ne-
strokovnega in nesolidnega dela ter po krivdi izvajalca del
gre na njegove stroške.

8. člen
Na kanalu morajo biti zgrajeni revizijski jaški za potrebe

vzdrževanja.
Revizijske jaške je treba zgraditi na vseh mestih spre-

membe smeri, profila ali padca kanala.
Revizijski jaški so tipske montažne izvedbe ali zabetoni-

rani v vodotesni izvedbi.

9. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinske vode iz utrje-

nih površin v meteorno kanalizacijo mora biti zgrajen ustrez-
no dimenzioniran peskolov.

Kjer obstaja možnost onesnaževanja z olji ali maščoba-
mi mora biti na požiralniku ali spojnem kanalu zgrajen lovilec
olj oziroma maščob.

10. člen
Za vsak novozgrajeni kanal mora biti pred zasutjem

preizkušena vodotesnost. O preizkusu vodotesnosti se na-
piše zapisnik.

11. člen
Cevi kanala javne kanalizacije in spojnih kanalov se

morajo zasuti z nevezanim materialom, in sicer v takšni
debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami
in zmrzovanjem.

Kjer je potrebno, je treba kanale obbetonirati (promet-
ne obremenitve).

Po končanih delih oziroma po zasipih kanalov je treba
vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.

12. člen
Izgradnja čistilnih naprav se obravnava in gradi po po-

sebnih projektih, obratovanje pa ureja poseben poslovnik,
ki ga pripravi upravljavec čistilne naprave.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

13. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno fekal-

no kanalizacijsko omrežje je obvezna, če je priključek teh-
nično izvedljiv.

Novozgrajeni objekti morajo biti priključeni na javno
kanalizacijo še pred vselitvijo oziroma uporabo, obstoječi
objekti pa najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je dana
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možnost priključitve. O možnosti priključitve bodoče upo-
rabnike obvesti upravljavec.

Meteorne vode je dolžan od svojih površin urejati vsak
sam.

Meteorne vode se speljejo v ponikovalnice, obstoječe
odprte vodotoke oziroma meteorne kanale, če na posamez-
nem območju obstajajo.

14. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijo si mora uporab-

nik pridobiti soglasje upravljavca le-te.
V soglasju upravljavec opredeli:
– tehnične pogoje izgradnje hišnega priključka z višin-

skimi kotami in predvidenim padcem,
– minimalni odmiki novogradnje od kanalizacijskega

omrežja,
– zahteve o izgradnji predčiščenja in kontrolnega jaška,
– tehnični pogoji za izgradnjo zbirnega kanalskega

jaška,
– pogoje, ki jih mora investitor novozgrajenega objekta

izpolniti pred začetkom uporabe,
– druge pogoje, ki so pomembni za neposredno pri-

ključitev na javno kanalizacijo.

15. člen
K vlogi za soglasje bodoči uporabnik predloži ustrezno

dokumentacijo: lokacijska dokumentacija, tehnična doku-
mentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ali odločbe o
priglasitvi del – velja za novogradnje; projekt hišne kanaliza-
cije s situacijskim načrtom priključnega mesta – velja za
obstoječe objekte.

Iz priložene dokumentacije mora biti razvidno:
– arhitektonska zazidalna situacija z vrisanim objektom

in komunalnimi priključki,
– kopija katastrskega načrta,
– podatek o višinskih kotah objekta,
– podatek o namembnosti objekta in predvidenih last-

nostih in količinah odpadnih voda,
– kjer se odvaja odpadna tehnološka voda, mora upo-

rabnik priskrbeti ustrezno potrdilo, da je ta voda ustrezna za
izpust v javno kanalizacijo in čistilno napravo.

16. člen
Priklop na javno kanalizacijo se izvede praviloma v revi-

zijskem jašku, lahko pa tudi direktno na kanal po ustreznem
detailu. Obvezen pa je kontrolni jašek med objektom in
glavnim kanalom.

Priključitev izvede upravljalec oziroma od njega poob-
laščen izvajalec na podlagi prijave uporabnika, če so izpol-
njeni vsi zahtevani pogoji iz soglasja.

Zemeljska dela in ureditev trase v prvotno stanje lahko
izvaja lastnik sam, pooblaščeni izvajalec pa izvede samo
montažna kanalizacijska dela.

17. člen
Upravljalec je dolžan voditi evidenco vseh priključkov in

uporabnikov javne kanalizacije.
V primeru, da priključitev na javno kanalizacijo ni mož-

na oziroma trenutno tehnično ni izvedljiva glede na obstoje-
če omrežje, upravljavec izda posebno pisno izjavo.

18. člen
Ukinitev priključka je možna samo v primeru rušenja

priključnega objekta, o čemer mora uporabnik obvestiti
upravljavca vsaj 30 dni pred pričetkom rušitve. Stroški ukini-
tve priključka bremenijo lastnika objekta.

IV. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA,
KI SE ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO

19. člen
Odpadne vode (komunalne, tehnološke), ki se odvaja-

jo v javno kanalizacijo, ne smejo vsebovati škodljivih in ne-
varnih snovi oziroma koncentracij snovi nad predpisanimi
mejnimi vrednostmi parametrov odpadnih voda (uredba o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja, Uradni list RS, št. 35/96).

Mejna vrednost emisije snovi ali toplote je vrednost, na
podlagi katere se določa čezmerna obremenitev pri izpuš-
čanju snovi ali oddajanju toplote v kanalizacijo ali neposred-
no v vode.

Parameter onesnaženosti odpadnih voda je po predpi-
sanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH-vred-
nost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podob-
na lastnost odpadne vode.

20. člen
Mejne vrednosti splošnih parametrov odpadnih voda:
– temperatura 40 °C,
– pH-vrednost 6,5–9,5,
– neraztopljene snovi – mejna koncentracija je določe-

na z vrednostjo, pri kateri še ni škodljivih vplivov na kanaliza-
ciji ali čistilni napravi,

– usedljive snovi 10 ml/l,
– obarvanost – mejna vrednost je določena z vrednost-

jo, pri kateri obarvanost iztoka iz čistilne naprave, kamor
odteka obarvana tehnološka voda, ne presega mejne vred-
nosti za iztok v vode.

Dodatni parametri, kot so biološki, anorganski in or-
ganski, se upoštevajo po tabeli mejnih vrednosti parametrov
iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

21. člen
Pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je

vir onesnaževanja s tehnološko odpadno vodo in pri novi ali
rekonstruirani čistilni napravi, mora investitor zagotoviti prve
meritve parametrov in količine odpadnih vod (pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter pogoji za njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 35/96).

22. člen
Pri viru onesnaževanja in pri čistilni napravi morata pov-

zročitelj obremenitve in upravljavec čistilne naprave kot obra-
tovalni monitoring zagotavljati občasne ali trajne meritve pa-
rametrov in količine odpadnih vod skladno s pravilnikom o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Meritev iz prejšnjega odstavka ni treba zagotavljati za
komunalno odpadno vodo (iz gospodinjstev in pri drugih
uporabnikih, ki odvajajo odpadno vodo, ki ima lastnost ko-
munalne odpadne vode).

23. člen
Redčenje odpadnih voda ni dovoljeno, da bi s tem

dosegli predpisane maksimalne koncentracije.
Če uporabnik spusti v javno kanalizacijo materiale, snovi

ali odpadne vode, ki bi poškodovale objekte javne kanaliza-
cije, povzročile zamašitve ali škodovale procesu čiščenja v
čistilni napravi, se mu zaračunajo vsi stroški sanacije in
druga škoda, ki bi zaradi tega nastala.
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V. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA
JAVNE KANALIZACIJE

24. člen
Upravljavec ima vsak čas pravico dostopa do vseh

kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževa-
nja, meritev ter snemanj in podobno ne glede na lastništvo
zemljišča, na katerem so le-ti.

Upravljavec ima pravico kontrolirati tudi vse objekte in
naprave hišne kanalizacije uporabnikov, ki so priključeni na
javno kanalizacijo.

25. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno obratova-

nje, vzdrževanje in nadzor koriščenja javnega kanalizacijske-
ga omrežja ter drugih objektov in naprav, ki služijo za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda, pri čemer mora zagotoviti
predvsem:

– tekoči nadzor stanja nad objekti in napravami javne in
hišne kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontro-
lo iztokov iz spojnih kanalov, izvajanje analiz odpadnih vod,

– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne-
ga kanalizacijskega omrežja,

– intervencijsko vzdrževanje in popravilo javne in hišne
kanalizacije, kadar je to potrebno zaradi zavarovanja normal-
nega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja ali varova-
nja okolja,

– stroški intervencijskih popravil in vzdrževanja hišne
kanalizacije bremenijo lastnika hiše oziroma objekta,

– vsi stroški intervencijskih popravil in vzdrževanja, ki
nastanejo zaradi nepravilne uporabe, bremenijo povzročite-
lja poškodbe oziroma okvare.

26. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi prob-

lematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in pada-
vinskih voda mora upravljavec enkrat letno pisno poročati
občinskemu svetu.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja morajo v

roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika zagotoviti, da
bo sestava odpadnih voda ustrezala dovoljenim mejnim kon-
centracijam, določenim v IV. poglavju tega pravilnika.

Upravljavec je dolžan uporabnika pisno obvestiti o neu-
streznosti odpadnih voda.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dose-

danji pravilnik o gradnji kanalizacije, ki ga je sprejel zbor
uporabnikov v KS Poljane dne 27. 10. 1996.

29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 391-162/00
Gorenja vas, dne 9. junija 2000.

Župan
Občine Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.

KAMNIK

2663. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik

Na podlagi 1., 2. in 3. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 51/71, 7/72,
Uradni list RS, št. 18/91) in 16. člena statuta Občine Kam-
nik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Kamnik na 13. seji dne 24. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kamnik

1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks, način

ravnanja taksnih zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih
predmetov in plačilo taks na območju Občine Kamnik.

2. člen
V Občini Kamnik se plačujejo komunalne takse za upo-

rabo naslednjih predmetov in storitev (v nadaljevanju: taksni
predmeti):

1. za igralna sredstva v javnih lokalih (igralni avtomati,
biljard, igralne karte in podobno), ki niso predmet zakona o
igrah na srečo,

2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi pro-
stori,

3. za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločni-
kov pred poslovnimi prostori, za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodar-
ske namene,

4. za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorje-
nje ali druge začasne namene,

5. za reklamne objekte in oglase, kot so napisi, objave
in oglasi na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih ali so vidni z
javnih površin,

6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslov-
ne stavbe,

7. za sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih
in mobilnih ozvočevalnih postajah.

3. člen
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predme-

te oziroma storitve je opredeljena s številom točk v taksni
tarifi, ki je sestavni del tega odloka. Taksa se izračuna tako,
da se število točk, določenih za posamezni namen pomnoži
z vrednostjo točke in časom uporabe.

Vrednost točke po tem odloku znaša 10 tolarjev.
Občinski svet lahko s sklepom spremeni vrednost toč-

ke iz prejšnjega odstavka.

4. člen
Plačila komunalnih taks so v okviru svojih dejavnosti

oproščene krajevne skupnosti v Občini Kamnik in Občina
Kamnik.

V tarifi komunalnih taks so določene tudi druge oprosti-
tve plačevanja komunalnih taks.

V izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes,
pospeševanje podjetništva, turizma in gospodarstva v občini
Kamnik lahko župan taksnega zavezanca oprosti plačila ko-
munalne takse oziroma mu zniža taksno obveznost.

5. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima

poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih predme-



Uradni list Republike Slovenije Št. 58 / 29. 6. 2000 / Stran 7537

tov ali storitev. Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali
najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali
izvaja storitev, za katero je predpisana komunalna taksa. V
taksni tarifi je določeno, kdo je zavezanec za plačilo komu-
nalne takse po posamezni tarifni številki.

Komunalna taksa za določeni taksni predmet ali stori-
tev se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.

6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obvezno-

sti prijaviti Občini Kamnik 15 dni pred začetkom uporabe
oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z
dnem odstranitve oziroma prenehanjem uporabe le-tega,
razen če ni v taksni tarifi drugače določeno.

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o
zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksne-
ga predmeta, opis taksnega predmeta in druga dejstva in
okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne
takse.

Taksni zavezanec je dolžan občini v roku 3 dni od
nastanka prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na
obračun komunalne takse.

7. člen
Komunalne takse odmerja in pobira občinska uprava

oziroma pooblaščeni izvajalec.
Odmera se opravi skladno s tem odlokom, na podlagi

prijave taksnega zavezanca oziroma na podlagi podatkov
pristojnih služb Občine Kamnik.

Taksni zavezanec je dolžan plačati takso vnaprej, pred
začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
v skladu z odmerno odločbo, razen če ni v taksni tarifi
drugače določeno.

Če je za uporabo ali namestitev določenega taksnega
predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega
organa, ga pristojni organ izda po predložitvi dokazila o
plačilu komunalne takse.

Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po določ-
bah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična
oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo nepo-
ravnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec
pravna oseba.

Pravica izterjave komunalne takse zastara v dveh letih
po preteku leta, v katerem bi morala biti komunalna taksa
plačana, pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara
v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.

Komunalne takse so prihodek Občine Kamnik.

8. člen
Najkrajši čas odmere komunalne takse je en koledarski

dan, najdaljši čas pa je eno koledarsko leto.
V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, na-

stane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega pred-
meta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s pote-
kom meseca, v katerem je zavezanec Občino Kamnik pisno
obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma preneha-
nju njegove uporabe.

Pri izračunavanju letnega zneska se uporablja koledar-
sko leto.

Taksni zavezanec je dolžan plačati komunalno takso za
vsako leto v skladu z odmerno odločbo, ki jo občinska
uprava izda vsako leto posebej.

Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

9. člen
V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, tak-

sni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot

leto dni, se taksa obračunava za vsak začeti mesec uporabe
oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov,
razen če je v taksni tarifi drugače določeno.

Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa
zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledar-
skega leta.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo poobla-

ščene uradne osebe.
Za neprijavljene taksne predmete, ugotovljene na pod-

lagi podatkov pristojnih organov Občine Kamnik ali poobla-
ščenega izvajalca, se izda odmerna odločba po uradni dolž-
nosti.

V taksni tarifi je določeno, kdaj se v primerih iz prvega
odstavka tega člena komunalna taksa odmeri v dvojnem
znesku.

11. člen
Če se ugotovi, da je taksni predmet nameščen brez

soglasja oziroma dovoljenja ali v nasprotju z njim oziroma da
taksa ni bila plačana, lahko občinski inšpektor odredi, da se
taksni predmet odstrani in vzpostavi prejšnje stanje, na stroš-
ke taksnega zavezanca oziroma lastnika ali upravljalca ne-
premičnine, na katerem je taksni predmet nameščen, če
taksnega zavezanca ni mogoče določiti.

12. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik (fizična ose-
ba), z denarno kaznijo 150.000 SIT posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in z
denarno kaznijo 200.000 SIT pravna oseba:

– če v določenem roku ne prijavi nastanka taksne ob-
veznosti po tem odloku,

– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične po-
datke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,

– če ne prijavi spremembe, ki bi lahko vplivala na obra-
čun komunalne takse,

– če ne plača takse v skladu z odmerno odločbo.

13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že oprav-

ljajo taksno storitev oziroma imajo nameščene taksne pred-
mete, pa jim komunalna taksa še ni bila odmerjena oziroma
niso prijavili taksne obveznosti, so dolžni taksno obveznost
prijaviti občinski upravi Občine Kamnik najkasneje v roku
dveh mesecev po uveljavitvi odloka.

Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem za-
četka veljavnosti odloka.

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

nem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št.
30/96 in 45/97).

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna številka 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:

a) za avtomatsko kegljišče od steze 1500 točk
b) za elektronski igralni avtomat 4000 točk
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c) za biljard (navadni ali avtomatski) 3000 točk
d) za druga igralna sredstva 1500 točk
razen, če ni z zakonom drugače določeno.

Opombe:
1. Taksni zavezanci po tej tarifi so lastniki oziroma na-

jemniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega pred-
meta.

2. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elek-
tronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

3. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni tenis, košarka, marjanca, pikado in podobne napra-
ve, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe
sredstev

4. Taksa za uporabo igralnih sredstev v prostorih dru-
štev se ne plača, razen v prostorih, ki društvu služijo za
opravljanje pridobitne dejavnosti.

5. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavraci-
je, kavarne, nočni lokali, bari in podobno) kot tudi k tem
prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v kate-
rih se zadržujejo gostje. Za javni lokal se štejejo tudi cirkusi,
luna parki in druga potujoča zabavišča.

Tarifna številka 2

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
se plača taksa po naslednjih kriterijih:

a) dnevno na m2 površine v uporabi
1. glede na namen uporabe:
– za gostinstvo, slaščičarstvo 3 točke
– za trgovino 2 točke
2. glede na opremljenost
– nadstrešek 1 točka
– ograja 1 točka
3. glede na čas uporabe
– v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) 1 točka

b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene grad-
beništva (adaptacije poslovnih in stanovanjskih prostorov)

– v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) 1 točka
– izven turistične sezone 0,5 točke
c) dnevno od m2 površine v uporabi za ostale namene,

ki niso zajeti v točki a in b:
– v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) 2 točki
– izven turistične sezone 1 točka

Opombe:
1. Za javne pločnike po tej tarifi se štejejo celotna

površina cest, pločnikov, trgov in drugih površin pred po-
slovnimi in drugimi prostori, na katerih se uporabljajo oziro-
ma so nameščeni taksni predmeti.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz
1. točke.

3. Za adaptacijo poslovnih ali stanovanjskih objektov,
ki so v območju ožjega ali širšega območja starega mestne-
ga jedra po odloku o razglasitvi starega mestnega jedra
Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS,
št. 42/86) se taksa za prvih deset dni uporabe ne plača.

4. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, se
mu odmeri taksa v dvojnem znesku.

5. Višina komunalne takse v točki a. se izračuna tako,
da se število točk po kriterijih 1, 2 in 3 sešteje in dobljeni
seštevek točk pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v
m2), s številom dni uporabe in vrednostjo točke.

Tarifna številka 3

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen ploč-
nikov pred poslovnimi prostori, za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev se plača
taksa:

– za vsak uporabljeni m2 površine dnevno 2 točki
Opombi:
1. Za javne površine po tej tarifi štejejo ulice, pločniki,

ceste, trgi, zelenice, parkirišča in druge površine v lasti
občine oziroma površine, ki so javno dobro.

2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali pri-
reditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.

Tarifna številka 4
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se

plača taksa:
– za kioske za vsak m2 dnevno: 15 točk
– za stojnice za vsak m2 dnevno 10 točk
– za premične gostinske prikolice
   dnevno za prikolico 200 točk
– za cirkus in zabavni park za m2 dnevno 4 točke
– za priložnostna parkirišča,
   za parkirno mesto dnevno 50 točk
Opombe:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega

prostora oziroma organizator prireditve.
2. Za javne površine se štejejo ulice, pločniki, ceste,

trgi, zelenice, parkirišča in druge vzdrževane in nevzdrževa-
ne javne površine na območju Občine Kamnik.

3. Plačila takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti
oproščene humanitarne organizacije in javni zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva
in kulture.

4. Pozimi se odmeri komunalna taksa tudi za stojnice,
kioske in premične gostinske prikolice, ki so postavljene ob
in na smučiščih.

Tarifna številka 5

Za reklamne objekte in oglase, kot so napisi, objave,
oglasi na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritr-
jeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od
velikosti:

1. Letno glede na velikost (za uporabo oziroma name-
stitev preko 3 mesece)

– do vključno 1 m2 1000 točk
– za vsak začeti dodatni m2 1000 točk
Za uporabo oziroma namestitev taksnega predmeta

nad 3 mesece, vendar manj kot eno leto, se izračuna soraz-
merni del, kot določa 9. člen tega odloka.

2. Dnevno glede na velikost (za uporabo oziroma na-
mestitev do 3 mesece)

– do vključno 1 m2 3 točke
– za vsak začeti dodatni m2 3 točke
3. Za plakate in letake velikosti
do vključno 0,5 m2 dnevno, za vsakega 1 točka
Če so taksni predmeti iz točk 1, 2 in 3 dvostranski, se

vrednosti pomnožijo s faktorjem 1,8.
Opombe:
1. Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter

fasade, strehe in podobne površine oziroma objekti, od
koder je sporočilnost usmerjena na javne površine, ne
glede na lastnino objekta, na kateri je reklamni objekt
nameščen.
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2. Zavezanci za plačilo komunalne takse so lastniki
oziroma upravljalci reklamnih objektov in oglasov oziroma
tisti, ki imajo od taksnih predmetov poslovno korist.

3. Plačila komunalne takse po tej tarifi so za objave v
okviru svojih dejavnosti oproščeni državni organi, humanitar-
ne organizacije in javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja, socialnega varstva, kulture in zdravstva in objave šport-
nih in kulturnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo
društva s sedežem v Občini Kamnik, kadar je obisk priredi-
tve brezplačen.

4. Plačila taks po tej tarifi so oproščene tudi nekomer-
cialne objave v splošno korist (veterinarska služba, preven-
tivni pregledi, opozorila, obvestila in podobno).

5. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (so-
bodajalci) plačajo takso po tej tarifi v višini 50% predpisane
takse.

6. Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvez-
na označba firme oziroma poslovne enote in en seznam
predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjet-
nika. Vsaka nadaljnja označba se šteje za reklamni napis.

7. V primeru, da taksna obveznost ni prijavljena v
skladu z odlokom se odmeri komunalna taksa v dvojnem
znesku.

Tarifna številka 6

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj po-
slovne stavbe, se plača taksa od velikosti:

– do 2 m2, letno 1500 točk
– nad 2 m2, letno 4000 točk

Opombe:
1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
2. V primeru, da taksni predmeti niso prijavljeni v

skladu z odlokom, se odmeri komunalna taksa v dvojnem
znesku.

3. Humanitarne organizacije, zavodi in organizacije s
področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravs-
tva, kulture in športa so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki, če se vitrina uporablja v nekomercialne namene.

Tarifna številka 7

Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokal-
nih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah se plača:

– dnevno 500 točk
Opombe:
1. Taksni zavezanec po tej tarifi je tisti, ki izvaja sporo-

čanje prek ozvočevalnih sredstev.
2. Zavezanec je dolžan prijaviti taksno obveznost v ro-

ku 5 dni pred začetkom izvajanja.
3. V primeru, da taksna obveznost ni prijavljena v skla-

du z odlokom, se odmeri komunalna taksa v dvojnem zne-
sku.

4. Plačila takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti
oproščene humanitarne organizacije in nekomercialne obja-
ve v splošno korist.

Št. 42304-0001/00
Kamnik, dne 24. maja 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2664. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in
servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na 3. izredni seji dne 12. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem

načrtu za območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah

I
Odlok o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in

servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
18/92) preneha veljati.

II
Za nadaljnje urejanje območja se kot izvedbeni akt

uporablja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območ-
je Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).

III
Namembnost območja ostaja skladno z urbanističnimi

zasnovami nespremenjena.

IV
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-41/00
Šmarje pri Jelšah, dne 13. junija 2000.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

2665. 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 Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 1. 6.
2000 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in

pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste,
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in gra-
ditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega pro-
meta in ta odlok.
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2. člen
Ta odlok določa:
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

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

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

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
Občinske ceste na območju Občine Šmarje pri Jelšah

so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in

javne poti.
Lokalne ceste v Občini Šmarje pri Jelšah se v skladu z

merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v občinske lo-
kalne ceste in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom v
zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.

5. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet

Občine Šmarje pri Jelšah na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-

hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-

ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe.
Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategori-
zacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem odloku.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s

katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se

zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za

parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane

ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
predlog župana.

9. člen
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ce-
ste odloči Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na pre-
dlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postop-
ku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-

vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomeni-
kov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka te teze se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,

upravlja Občina Šmarje pri Jelšah.

12. člen
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerimi

se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na predlog
župana.

Letni plan razvoj in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil pristojni občinski nadzorni organ za
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ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
Strokovno-tehnične, 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
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov,

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

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

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca gradnje občin-
skih cest,

– 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 zbirnih podatkov,

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Šmarje pri Jelšah,

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

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka),

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

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

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

14. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se

zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah lahko predlaga

Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo
za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in
določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sred-
stvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v

skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

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

16. člen
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v

skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
pomete površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzor
cestnega prometa.

17. člen
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 v korist Občine Šmarje pri
Jelšah, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem
in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz

prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za na-
mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

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

19. člen
Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti zunaj

vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristoj-

na služba občinske uprave za ceste na predlog javnega
prevoznika in v soglasju z občinskih inšpektorjem za ceste
ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost pro-
meta, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega
postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za
tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno
nevarno, prekliče dovoljenje.

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

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne
ceste, katere niso v občinskem prostorskem planu ali planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pri-
dobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.
Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predla-
gatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del
občinske ceste.

20. člen
Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti

omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali
več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.

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.
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21. člen
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

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

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi

graditve drugega objekta ali naprave mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške predstavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov predstavitve 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
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-

ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o grad-

nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prej-
šnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne
za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
Občinske ceste morajo redno vzdrževati in obnavljati

tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgo-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

26. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska

javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja s po-
godbo ali z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po pred-
pisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Koncesionar oziroma izvajalec vzdrževalnih del mora v
primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občin-
skih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o
javnih cestah.

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na pred-
log župana odloči, da redno vzdrževanje javnih poti zagotav-
ljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet
občine Šmarje pri Jelšah hkrati določi tudi program rednega
vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz
proračuna občine in določi odgovorno osebo za izvedbo
programa. Za stanje javnih poti je Občina Šmarje pri Jelšah
subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo 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.

27. člen
Za vzdrževaje križišč občinskih cest z nekategorizirani-

mi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojna služba občinske uprave za ceste.

29. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zaradi

zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske na nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristoj-
na služba občinske uprave za ceste predhodno pridobiti
soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, je treba povečati obseg vzdrževanja
te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podo-
bno),

lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepo-
ve ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

Predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka obvestiti policijo in občinskega
inšpektorja najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka te teze, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdr-
ževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sred-
stvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ce-
ste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojna služba občinske
uprave za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob

občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojne službe občinske uprave za ceste.

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

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

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

– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena z zazidalnimi, ureditvenimi in lokacijskimi načrti Ob-
čine Šmarje pri Jelšah.

32. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-

petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Šmarje pri Jelšah, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zahte-
va od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko odklo-
ni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožale občinsko cesto ali promet na njej, bistve-
no oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno
rekonstrukcijo te ceste.

33. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski

cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma živ-
ljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodar-
ska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora takoj odstra-
niti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. člen
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede

osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom

presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

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

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izre-
dne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

36. člen
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in

dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci re-
dnega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tre-
tjega odstavka prejšnjega člena, policist izkjuči iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

37. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-

čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta upravni organ (služba) odda najugodnejšemu po-
nudniku za opravljanje teh dejavnosti.

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

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste.

38. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-

stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe
občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo tehnični
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

39. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega

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

40. člen
Pristojni občinski nadzorni organ za ceste lahko zahte-

va ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi
prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni
vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je
zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odloč-
bo iz 39. člena tega odloka.

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

41. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter dereče reke, morajo sodelova-
ti s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi
vrsto in obseg del tako, da se varuje cesta.

42. člen
Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali

ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe občin-
ske uprave za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.

43. člen
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le

v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

44. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost ce-
stnega 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.

45. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 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.

Izrecno je prepovedano:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

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

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

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost,

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet,

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

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

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

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

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

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

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

15. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorlji-
ve 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,

20. zasipavati odvodne jarke in propuste z zemljo,
kamenje, lesnimi ostanki ali drugim odpadnim materialom.

46. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-

sa s takimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih

cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč ob občinski

cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega
na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč ob občinski
cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti
dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja,
gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za
odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali
stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej
pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in
drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na
zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Lastniki objektov ob občinski cesti morajo imeti na
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki ali od njih pooblaščeni
upravljalci objektov morajo z objektov ob cesti odstraniti
ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

48. člen
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet

na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. člena
tega odloka.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Na zbirni krajevni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni občinski
cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo krajevne ceste, razen zbirne kra-
jevne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, ven-
dar samo v času izven prometnih konic.

49. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste

izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obve-
sti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca re-
dnega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti pri-
ložena od pristojne službe občinske uprave za ceste potrje-
na prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ure-
ditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
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.

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

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapore ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

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



Stran 7546 / Št. 58 / 29. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

50. člen
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 dovo-
ljeno 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).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pregle-
dnosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odško-
dnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba ob-
činske uprave za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste
iz 31. člena tega odloka.

51. člen
Prometno ureditev in režim na občinskih cestah določa

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na predlog župana.
Prometno signalizacijo na občinskih cestah pa določa pri-
stojna služba občinske uprave za ceste.

Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojne službe občinske uprave za ceste s sklepom. Pristojna
služba občinske uprave za ceste ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.

52. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-

činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba ob-
činske uprave za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
vitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba občin-
ske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah. Transparenti morajo biti izo-
bešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-

ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje (ustavljanje, parkiranje in
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in
39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje
vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojne službe občinske uprave za ceste.

54. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku

pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

55. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov

o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira pristojni občinski nadzorni organ za ceste.

56. člen
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

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

57. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih

cest ima pristojni občinski nadzorni organ za ceste poleg
pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še nasled-
nje pravice in dolžnosti:

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

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

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

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

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

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

gih v varovalnem pasu ceste,
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ki je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
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prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, pristojni občinski nadzorni organ za ceste lahko odloči
po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih
primerih lahko pristojni občinski nadzorni organ za ceste
odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pristojni
občinski nadzorni organ za ceste pravico:

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

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

oseb,
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z 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 pristojni občinski nadzorni organ za ceste, poda
pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 6. točki prvega odstavka
tega člena, mora pristojni občinski nadzorni organ za ceste
obvestiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste
in policijo.

Če pristojni občinski nadzorni organ za ceste pri izva-
jalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste
kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občin-
skih cest kot javne službe, lahko poda koncedentu uteme-
ljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko
pogodbo.

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

58. člen
Pristojni občinski nadzorni organ za ceste lahko name-

sto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška, storilcu
prekrška izreče opozorilo, če pooblaščena uradna oseba
oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten
ukrep in če storilcu prekrška opozorilo že ni bilo dvakrat
izrečeno v zadnjih dveh letih.

Pristojni občinski nadzorni organ iz prvega odstavka
tega člena na kraju samem storilca ustno opozori in o tem
izda storilcu pisno opozorilo, ki mora vsebovati zlasti:

– ime in priimek, naslov, EMŠO za fizično osebo, če je
storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke;

– kraj in čas storitve prekrška;
– pravno opredelitev prekrška;
– pomen opozorila in posledice, če bo storilec prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena storil dvakrat v zadnjih
dveh letih, šteto od dneva storitve prekrška dve leti za nazaj;

– podpis pooblaščene osebe in storilca.
Če storilec noče podpisati zapisnika, se mu izda plačil-

ni nalog. Enako ravna tudi, če ugotovi, da je bil storilec
prekrška v zadnjih dveh letih že dvakrat opozorjen za katere-
ga od prekrškov, ki so določeni s tem odlokom, kot prekr-
šek, ki ga je storil.

59. člen
Pristojni občinski nadzorni organ mora voditi eviden-

co o izrečenih opozorilih z namenom evidentiranja in obde-
lave podatkov o storilcih prekrškov, ki jim je bilo izrečeno
opozorilo.

Evidenca mora vsebovati zlasti:
– podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO

ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizič-
no osebo oziroma če je storilec tujec, pa namesto EMŠO
njegove rojstne podatke);

– pravno opredelitev prekrška;
– čas in kraj izrečenega opozorila.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

60. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje

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

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene ob-
jekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postav-
lja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
31. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 32. čle-
na);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (34. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (37. člen);

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

7. vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje zičnice z ustrezno lovilno napravo
(prvi odstavek 42. člena);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemlji-
šču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (45. člen);
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12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo s gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 47. člena);

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

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 49. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 49. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (52. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

61. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekr-

šek kaznuje fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

62. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo

varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob

morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

63. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne da na
razpolago podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
investitorja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen
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
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili

priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

66. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob

občinskih cestah, s katerih se lahko na občinske ceste
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove,
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

67. člen
Neprometni znaki, ki so postavljeni na občinskih ce-

stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

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

68. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-

ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na svojo vrednost.

69. člen
Do podelitve koncesije za vzdrževanje občinskih cest

zagotavlja izvajanje nalog vzdrževanja občinskih cest občin-
ska uprava.

Do organiziranja občinske inšpekcije za ceste izvaja
inšpekcijski nadzor nad cestami občinski komunalni redar.

70. člen
Glede izrekanja denarnih kazni in postopkovnih pravil

se smiselno uporablja zakon o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83).

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

lokalnih nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah
(Uradni list SRS, št. 6/82).

72. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-30/00
Šmarje pri Jelšah, dne 2. junija 2000.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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VERŽEJ

2666. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine
Veržej na redni seji dne 16. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Veržej

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Veržej ima svoj grb, zastavo, potrditvene prvine

(štampiljke) ter občinski praznik.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo

pripadnost Občini Veržej. Simboli se uporabljajo v skladu z
določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati
ugledu in dostojanstvu Občine Veržej.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica oziroma Heral-

dika, d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Veržej.

3. člen
Simboli se ne smejo avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika,
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potreb-
na pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb
ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.

5. 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 grba, opis tehnike (offset tisk,
sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, veze-
nje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za oz-
načbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in
vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se
dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Veržej v
dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne
simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vods-
tvu občine na vpogled še pred distribucijo.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za

določen namen ter na določen, rok do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekli-
če, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navede-
nih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Veržej, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti, in to:

1. v njihovi firmi ali podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije

na raznovrstnih osnovah, samostojni bedžih, našitkih na ob-
lačilih),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene kot v ekonomsko propagandnih namenih
v sredstvih javnega obveščanja.

O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih upora-
be simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Veržej.

Uporaba simbola (grba) Občine Veržej v njegovi celoti
se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
občine.

II. GRB

8. člen
Opis grba – splošno: na modrem ščitu lebdi srebrna

riba (krap), pod njo zlata valovnica, nad njo vrvica sukana
vodoravno v tri obročke.

Blazon: grb Občine Veržej je upodobljen na ščitu poz-
nogotskega stila, sanitske oblike; sredi modrega ščita lebdi
srebrna riba – krap (cyprinus carpio); povišano dno ščita
krasi vertikalni niz šestih enakomernih, vodoravnih valovnic,
od katerih je zgornja pod krapom dvakrat močnejša in zlata,
ostale so srebrne; v glavi ščita nad krapom lebdi vodoravno
zlata, v tri krožce zasukana vrvica tako, da visita prvi in tretji
krožec pod vrvico, drugi, torej srednji, malo povečani kro-
žec je obrnjen nad vrvico, ki je sicer simetrična na vertikalno
simetralo ščita; spodnja stran krožcev se ravna po horizon-
tali, konca vrvice pa sta razpletena.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki, heraldični šrafuri in v barvah, sestavlja skupaj z barv-
nimi kodami posebno mapo, ki je lahko sestavni del tega
odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih

organov na območju Občine Veržej,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah

občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podob-
nih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
župan Občine Veržej oziroma za predstavljanje občine poob-
laščene osebe (z grbovnim okrasjem okrašen grb se upo-
rablja ob svečanih priložnostih),
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3. grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh
uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna prizna-
nja, kipci itd.,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, dr-

žavnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in dru-
gih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih
shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se
udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.

11. člen
Hierarhično mesto grba
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje
države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob urad-
nem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v pol-
krogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije,
se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni
list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan oble-

delih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za
uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim
mirom in tako, da se kvari ugled Občine Veržej.

III. ZASTAVA

13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Veržej je modre

in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na
njenem srednjem modrem kvadratnem polju.

Opis zastave: modro bela zastava je krojena v razmerju
višine “V” proti dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin,
oziroma “V” : “L” = 1 : 2,5.

Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljeni-
ma belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo
šestino zastavine rute, drugo belo polje pa peto šestino iste
rute; sredino srednjega kvadratnega modrega polja krasi
glavni atribut iz grba, bela riba-krap, pod katerim je v hori-
zontali rumena valovnica, nad njim pa horizontalno v tri krož-
ce zasukana rumena vrvica z razpletenimi konci.

Velikost celotnega atributa ne sme biti manjša od 70%
širine oziroma višine kvadratnega polja, katerega 80% istih
dimenzij ne sme presegati.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape z istovetnostno simboliko Občine
Veržej, in kot takšna je mapa priloga tega odloka.

14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno

položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim
poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri
kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba.
Celotni atribut z belo ribo v svoji sredini mora ležati v svojem
naravnem, vodoravnem položaju. Osrednjemu modremu kva-
dratu sledi spet belo, ozko, vertikalno polje in njemu končno
modro polje zastavine rute.

Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontal-
ne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spod-
njim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45
kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje,
navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri
kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno
modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je proti
prejšnjemu primeru zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj
zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. Zgor-
njemu primerna je tudi uporaba, analogna uporabi horizon-
talne zastave.

15. člen
Uporaba zastav
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih pri-

reditvah občinskega pomena, komemoracijah…,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se

zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, po-
membni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.

Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-
paj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev, nave-
denih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.

Zastava Občine Veržej je stalno izvešena na občin-
skem poslopju.

16. člen
Ko je zastava Občine Veržej izvešena poleg druge za-

stave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani,
izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali ob-
čine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku pred-
stavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastava-
mi na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Veržej postavljen pred drogovi teh
zastav.
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Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Veržej v sredini.

Ko je zastava Občine Veržej izvešena z več drugimi
zastavami, je njena zastava:

1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu

skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na

območju Občine Veržej.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo

za način izvešanja določbe zakona.

17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na na-
čin, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Veržej.

IV. POTRDITVENE PRVINE

18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem držav-

nem predpisu: so okrogle oblike z dvema zunanjima krožni-
cama, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “ti-
mes” izpisano ime “OBČINA VERŽEJ”, v spodnjem polkro-
gu pa geslo štampiljke. V sredini štampiljke je upodobljen
grb Občine Veržej.

Občina Veržej ima tudi štampiljko, ki ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis OBČINA, na spodnji polovici
pa napis VERŽEJ. V sredini štampiljke je grb Občine Veržej.

19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Veržej štampiljke z

naslednjimi gesli:
– “občinska uprava”,
– mala štampiljka občinske uprave (seecret),
– srednja štampiljka “Občina VERŽEJ” (virmanska),
– “župan”,
– “volilna komisija”,
– “nadzorni odbor”,
– štampiljka z napisom “OBČINA VERŽEJ”.

20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s

posebnim aktom.

V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave Občine Veržej.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali

tako, da kvari ugled Občine Veržej,

2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična ose-

ba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

petnajsti dan po objavi.

Št. 900-5/2000
Veržej, dne 16. maja 2000.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

2667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Veržej za leto 1999

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 16. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej

za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Veržej za leto 1999.

2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zne-

skih:

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupni prihodki 111,129.239 SIT
II. Skupni odhodki 101,314.919 SIT
III. Presežek prihodkov

nad odhodki (I–II) 9,814.320 SIT
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
C)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo domačega dolga 3,500.000 SIT
IX. Neto zadolževanje 3,500.000 SIT
X. Povečanje sredstev

na računih (III.–VI.–IX.) 6,314.320 SIT
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3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih

proračuna v letu 1999, se uporabijo za financiranje izdatkov
proračuna prihodnjega leta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-4/2000
Veržej, dne 16. maja 2000.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

ZAVRČ

2668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zavrč za leto 1999

Občinski svet občine Zavrč je na podlagi 98. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15.
člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) na
18. seji dne 26. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč

za leto 1999

1. člen
Občinski svet občine Zavrč sprejme zaključni račun

proračuna Občine Zavrč za leto 1999 z naslednjimi postav-
kami:
Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
– skupni prihodki 182,180.006
– skupni odhodki 174,807.883
– proračunski presežek 7,372.123
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
 – prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev 0
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 0
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev 0

Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje 0
– odplačila dolga 294.312
– neto zadolževanje 0

Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12.
1999
 – vrednost aktive 687,777.000
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju 631,083.000
b) kratkoročna sredstva 56,694.000
– vrednost pasive 687,777.000
a) kratkoročne obveznosti 35,500.000
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti 652,277.000

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 403-03-1/2000
Zavrč, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŽELEZNIKI

2669. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe –
oskrba s toplotno energijo iz toplovodnega
omrežja v Občini Železniki

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 5. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95) in 17. člena statuta
Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95,
18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 15. redni seji dne 7. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe – oskrba

s toplotno energijo iz toplovodnega omrežja
v Občini Železniki

1. člen
S tem odlokom se določi izvajalec gospodarske javne

službe, ki proizvaja in distribuira toplotno energijo iz toplovo-
dnega omrežja na območju Občine Železniki.

2. člen
Toplarna Železniki, d.o.o., Češnjica 54, Železniki je

družba, ki proizvaja in izvaja distribucijo toplotne energije ter
upravlja s toplovodnim sistemom in toplotnimi postajami.

3. člen
Na podlagi vložka, ki je razviden iz družbene pogodbe

o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Toplarna Že-
lezniki, Češnjica 54, je Občina Železniki eden izmed dru-
žbenikov oziroma solastnikov navedene družbe.

4. člen
V 3. členu odloka o gospodarskih javnih službah v

Občini Železniki je določeno, da je dejavnost oskrbe s to-
plotno energijo izbirna lokalna javna služba.

5. člen
Občina Železniki določa za izvajalca gospodarske jav-

ne službe – oskrba s toplotno energijo iz toplovodnega
omrežja v Občini Železniki, Toplarno Železniki, d.o.o., Češ-
njica 54.
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6. člen
Oblika zagotavljanja javne službe je vlaganje javnega

kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

7. člen
Spore v zvezi s tem odlokom prizadete stranke skušajo

rešiti sporazumno. Če ne dosežejo sporazuma, spore rešu-
je pristojno sodišče.

8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu obči-
ne Železniki.

Št. 080-09-3625
Železniki, dne 7. junija 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

2670. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Železniki

Na podlagi 39. 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,
44/97) ter 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 15. redni seji dne 7. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Železniki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS
št. 75/98) sprejmejo prostorski ureditveni pogoji (v nadalj-
njem besedilu: PUP) za območje Občine Železniki, ki jih je
izdelal Domplan d.d. Kranj, pod št. proj. 13/1 – 68/99.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– izhodišča za urejanje prostora v Občini Železniki,
– besedilo odloka o PUP,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in po-

goje za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu
v merilu 1: 5000 (prosojnice),

– grafični prikaz varovanih območij naravne in kulturne
dediščine na temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5000,

– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v pro-
stor,

– pogoji in soglasja pristojnih organov in organizaciji.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji obsegajo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. SPLOŠNE DOLOČBE
III. SKUPNA MERILA ZA POSEGE V PROSTOR:
1. Pogoji glede vrste posegov v prostor
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1. Urbanistično oblikovanje
2.2. Lega objektov in parcelne meje
2.3. Arhitekturno oblikovanje
2.4. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska in

gozdna zemljišča
2.5. Merila in pogoji glede komunalnega in energet-

skega opremljanja zemljišč
2.6. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
2.7. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbe-

nih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje
2.8. Merila in pogoji za varovanje krajine
2.9. Merila in pogoji za varovanje naravne dediščine
2.10. Merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine
2.11. Merila in pogoji glede varovanja okolja
2.12.  Merila za urejanje zelenih površin
2.13.  Urejanje prostora za obrambo in zaščito
IV. KONČNE DOLOČBE
Pogoji so določeni za celotno območje Občine Želez-

niki.

4. člen
· Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, goz-

darstvo, lov in ribolov.
· Sekundarne dejavnosti po tem odloku so industrija,

obrtna proizvodnja, podjetništvo, rudarstvo, gradbeništvo in
energetske dejavnosti.

· Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, go-
stinstvo, turizem, domača obrt, promet in storitve.

· Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, so-
cialno in otroško varstvo, šolstvo, kultura, komunala, uslu-
ge.

· Nadomestna gradnja po tem odloku je gradnja objek-
tov, ki se dovoli deloma (vsaj 50%) ali v celoti na istih
temeljih, pri čemer se nadomesti ves obstoječi objekt ali
njegov del.

· Pomožni objekti po tem odloku so objekti, navedeni v
občinskem odloku o pomožnih objektih, za katere ni potre-
bno lokacijsko dovoljenje.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Meja območja, ki se ureja s prostorskimi
ureditvenimi pogoji

5. člen
Območje, ki se ureja s temi PUP, obsega območja

naslednjih katastrskih občin: k.o. SORICA, k.o. DAVČA,
k.o. ZG. DANJE, k.o. ZALI LOG, k.o. PODLONK, k.o.
ŽELEZNIKI, k.o. MARTINJ VRH, k.o. STUDENO, k.o. DRA-
ŽGOŠE, k.o. KALIŠE, k.o. SELCA, k.o. DOLENJA VAS, del
k.o. LESKOVICA, del k.o. BUKOVŠČICA.

Meje ureditvenih območij PUP so razvidne iz grafičnih
prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topo-
grafskih načrtih v merilu 1: 5000, in sicer za naslednje
prostorske celote:
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Oznaka Kraj PKN5 Način
območja urejanja

S1 Železniki Kranj 21,22,31,32,33,41,42
Bohinjska Bistrica 40,50

S1/1 ureditveno območje Kres–Plato PIN
S1/3 ureditveno območje Trnje PUP
S1/4 ureditveno območje - Gorenji konec - pod jezom PUP
S1/5 ureditveno območje - Gorenji konec PUP
S1/6 ureditveno območje - Ovčja vas PUP
S1/7 ureditveno območje - Smoleva PUP
S1/8 ureditveno območje - Dašnica I. PUP
S1/8-1 ureditveno območje Dašnica III. – Na platoju PIN
S1/9 ureditveno območje - Na Kresu PUP
S1/10 ureditveno območje - Češnjica - Log PUP
S1/11 ureditveno območje - Češnjica PUP
S1/12 ureditveno območje - Pri Alplesu PUP
S1/13 ureditveno območje - Studeno PUP
P1/1 ureditveno območje - Domel, Niko PUP

P1/3 ureditveno območje Alples PUP
PC1 ureditveno območje Gorenji konec, Dom oprema,

Tehtnica, Športno igrišče PUP
PC2 ureditveno območje zahodno od načrtovane vpadnice PUP
PC3 ureditveno območje vzhodno od načrtovane vpadnice PUP
SC1 ureditveno območje Na plavžu - severno od ceste PUP
SC2 ureditveno območje Na plavžu - južno od ceste PUP
SC3 ureditveno območje Trnje PUP
SC4 ureditveno območje Racovnik PUP
C2 ureditveno območje Center II. PUP
C3 ureditveno območje Center - avtobusna postaja PIN
Š1 ureditveno območje Šola Železniki PUP
ŠR1 ureditveno območje Šport in rekreacija Železniki PUP
P ureditveno območje Pokopališče Železniki PUP
CČN ureditveno območje Čistilna naprava Železniki PUP
S2 Selca Kranj 23,24,33,34 PUP
S1/2 ureditveno območje - južni del naselja PUP
S2/2 ureditveno območje - Ob šoli PUP
S2/3 ureditveno območje - Ob cerkvi PUP
S2/4 ureditveno območje Selca - severozahodni del PUP
S2/5 ureditveno območje Selca - severovzhodni del PUP
S2/6 ureditveno območje Selnica PUP
S2/7 ureditveno območje - Na Klincu PUP
P2 ureditveno območje Ob Selščici PUP
P ureditveno območje Pokopališče Selca PUP
ŠR2 ureditveno območje Šport in rekreacija Selca PUP
Š2 ureditveno območje Šola in vrtec Selca PUP
S3 Dolenja vas Kranj 33,34,35,44 PUP
S3/1 ureditveno območje Dolenja vas - SV in SZ del PUP
S3/2 ureditveno območje Dolenja vas - ob trgovini PUP
S3/4 ureditveno območje - vaško jedro PUP
S4 Dražgoše Bohinjska Bistrica 20 PUP

Kranj 11,12,13,21,22,23 PUP
ŠR4 ureditveno območje smučišče Dražgoše PUP
S5 Zali Log Bohinjska Bistrica 38,39,40,49,50 PUP
S6 Davča Bohinjska Bistrica 38,39,46,47,48,49,50 PUP

Cerkno 6,7,8,9,10 PUP
ŠR6 ureditveno območje smučišče Črni vrh – Davča Cerkno 8,9, Boh. Bistrica 48 PIN
S7 Rudno Kranj 21,22 PUP
ŠR7 ureditveno območje Športni center Rudno Kranj 22 PUP
S8 Martinj Vrh Kranj 31,32,41,42; Škofja Loka 1,2 PUP

Bohinjska Bistrica 50; Cerkno 10 PUP
S9 Sorica PUP
S9/1 Zgornja Sorica Bohinjska Bistrica 26,27,28,37,38,47,48 PUP
S9/2 Spodnja Sorica Bohinjska Bistrica 37,38,39,48 PUP
ŠR9/3 ureditveno območje smučišče Soriška planina Bohinjska Bistrica 26,27 PUP
S10 Danje PUP
S10/1 Spodnje Danje Bohinjska Bistrica 28,38,39 PUP
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Oznaka Kraj PKN5 Način
območja urejanja

S10/2 Zgornje Danje Bohinjska Bistrica 27,28,29,38 PUP
S11 Podlonk Bohinjska Bistrica 20,30,40 PUP

Kranj 11,21,32 PUP
S12 Lajše Kranj 23,24 PUP
S13 Zabrekve Kranj 24,25 PUP
S14 Smoleva Kranj 32,42 PUP
S15 Potok Bohinjska Bistrica 49,50; Cerkno 9,10 PUP
S16 Topolje Kranj 24,34 PUP
S17 Golica Kranj 33,43 PUP
S18 Ojstri Vrh Kranj 32,33,42,43 PUP
S19 Kališe Kranj 22,23,33 PUP
S20 Prtovč Bohinjska Bistrica 20,30,40; Kranj 31 PUP
S21 Ravne Bohinjska Bistrica 29,38,39,40 PUP
S22 Osojnik Bohinjska Bistrica 50 PUP
S23 Zabrdo Bohinjska Bistrica 28,29,38,39 PUP
S24 Torka Bohinjska Bistrica 29,30,39,40 PUP
S25 Podporezen Bohinjska Bistrica 36,37,46,47 PUP
S26 Zala Bohinjska Bistrica 49,50 PUP

6. člen
Ureditvena območja PUP sestavljajo naslednja obmo-

čja:
– najkvalitetnejša kmetijska zemljišča – A
– ostala kmetijska zemljišča – B
– območja gozdov – G
(lesno-proizvodni gozd, varovalni gozd in gozd s pose-

bnim namenom)
– območja vodnogospodarskih ureditev in varovana ob-

močja vodnih virov
– varovana območja naravne in kulturne dediščine
– območja za poselitev VIII:
· ureditvena območja naselij in druga ureditvena obmo-

čja,
· stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR

7. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa ureditvena območja obrav-

navanih prostorskih celot, razen če v posebnih merilih in
pogojih za posamezno območje ni določeno drugače.

8. člen
V planskih aktih občine so opredeljena območja glede

na prevladujočo namembnost prostora in s PUP obravnava-
jo kot:

• območja urejanja, ki so namenjena pretežni poselitvi:
S – območja, ki so namenjena stanovanjski in stano-

vanjsko-kmetijski funkciji,
C – območja centralnih dejavnosti,
P – območja proizvodno-poslovnih dejavnosti,
O – območja obrtnih dejavnosti,
ŠR – območja športa in rekreacije,
E – energetski objekt,
ZO – zbiranje odpadkov,
GO – deponija gradbenih odpadkov.
• površine, ki niso namenjene poselitvi:
A – najkvalitetnejša kmetijska zemljišča,
B – ostala kmetijska zemljišča,

G – gozd,
GV – varovalni gozd,
GP – gozd s posebnim namenom,
V – vode,
Č – območja nerodovitnih površin namenjenih eksplo-

ataciji.

1. Pogoji glede vrste posegov v prostor

9. člen
V vseh ureditvenih območjih, ki se urejajo s temi PUP,

so dovoljeni naslednji posegi:
· redno vzdrževanje objektov in naprav,
· adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in

naprav,
· prizidave in nadzidave obstoječih objektov,
· rušitve,
· gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne ure-

ditve, prometa, zvez in energetike,
· urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč,
· urejanje javnih površin (otroških igrišč, peš poti, plo-

ščadi) in drugih zelenih površin (parki, zelenice),
· urejanje vodnogospodarskih objektov in naprav, vzdr-

ževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
· urejanje pokopališč, mrliških vežic in kapelic v sklo-

pu pokopališč ter postavitve spominskih plošč in drugih
obeležij,

· postavitev turističnih oznak, stojnic,
· gradnja objektov in naprav za izkoriščanje in razisko-

vanje mineralnih surovin (kamnolomi in peskokopi) in njiho-
va sanacija,

· odstranitev objektov, ki so dediščina ali spomeniki, ni
dopustna.

10. člen
Poleg navedenih posegov iz 9. člena so v posameznih

tipih naselij dovoljeni še naslednji posegi za:
1. Območja in naselja s pretežno stanovanjsko pozi-

davo:
· novogradnje,
· spremembe namembnosti za stanovanja,
· spremembe namembnosti za potrebe terciarne in kvar-

tarne dejavnosti,
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· postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji-
ščih obstoječih objektov (garaže, vrtne ute, bazeni, zimski
vrtovi, nadstrešnice, pergole, ograje).

2. Območja in naselja z mešano stanovanjsko-kmetij-
sko pozidavo:

· novogradnje,
· spremembe namembnosti za stanovanja in za potre-

be kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavno-
sti na kmetijah,

· spremembe namembnosti za potrebe podjetništva,
primarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti,

· postavitve pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost
na funkcionalnih zemljiščih kmetij,

· urejanje odprtih površin in postavitev mikrourbane
opreme.

3. Območja s pretežno kmetijsko pozidavo:
· novogradnje,
· spremembe namembnosti za stanovanja,
· spremembe namembnosti za potrebe terciarne in kvar-

tarne dejavnosti,
· postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji-

ščih obstoječih objektov (garaže, vrtne ute, bazeni, zimski
vrtovi, nadstrešnice, pergole, ograje).

4. Območja za šport in rekreacijo:
· dovoljena je izgradnja objektov in naprav za potrebe

športa in rekreacije,
· izgradnja spremljajočih objektov ter vse pripadajoče

komunalne in prometne infrastrukture,
· obvezna je izdelava valorizacije prostora in analiza

ranljivosti ekosistemov,
· obvezna je izgradnja čistilnih naprav.
5. Območja, za katera bodo izdelani prostorski izved-

beni načrti:
· novogradnje znotraj funkcionalnih zemljišč obstoječih

objektov tako, da ne bo onemogočena celovita zasnova in
izvedba PIN,

· spremembe namembnosti za stanovanja, potrebe
kmetijstva in podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejavno-
sti,

· postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji-
ščih obstoječih objektov in kmetij.

6. V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruk-
turnega omrežja in naprav, v območjih varstva naravne in
kulturne dediščine, v varstvenih pasovih vodnih virov in voda
je dovoljeno:

· opravljati tekoča vzdrževalna dela na obstoječih ob-
jektih in napravah,

· dovoljene so rekonstrukcije in adaptacije obstoječih
objektov in naprav.

7. Ureditvena območja, ki po pretežni namenski rabi
niso namenjena poselitvi:

· gradnja objektov in naprav namenjenih kmetijski in
gozdarski funkciji na stavbnih zemljiščih,

· agrooperacije in pogozditve,
· gradnja pomožnih objektov za potrebe kmetijstva,
· postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji-

ščih obstoječih objektov in kmetij,
· sprememba namembnosti obstoječih objektov, razen

pomožnih objektov za stanovanja,
· spremembe namembnosti obstoječih objektov razen

pomožnih objektov za potrebe dodatnih in dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah,

· spremembe namembnosti obstoječih objektov za po-
trebe primarnih, sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti,

· gradnja objektov za potrebe rekreacije, gostinstva in
turizma,

· postavitve začasnih objektov za prireditve,
· določitve funkcionalnih zemljišč k obstoječim objek-

tom,
· ograjevanje zemljišč zunaj naselij ni dovoljeno, razen

za potrebe primarnih dejavnosti in varstva voda.

11. člen
Gradnja objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije

in adaptacije so dovoljene na stavbnih zemljiščih, ki imajo
zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega:
dostop, pitno vodo in možnost oskrbe z električno energijo.
Na območjih, kjer ni kanalizacijskega sistema s čistilno na-
pravo, je za fekalne vode obvezno zgraditi BIO čistilno na-
pravo s potrebnim številom populacijskih enot ali vodone-
prepustno, nepretočno dvoprekatno greznico na čiščenje,
ki jo prazni in vsebino odvaža v čistilno napravo pooblašče-
na organizacija.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor

2.1. Urbanistično oblikovanje

12. člen
Varovane robove naselij, ki so označeni v grafičnih

prikazih je potrebno ohranjati.
V območju značilnih pogledov niso dopustne gradnje

in ureditve, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, nase-
lja, naravne dominante ali dolge poglede na okolico.

Varovane gozdne robove in sadovnjake na robovih vasi
je potrebno ohranjati in varovati tako, da se ne spremeni
njihova oblika, vsebina in funkcija.

13. člen
Posegi v prostor lahko odstopajo od oblikovne enovito-

sti naselja le:
· kadar ima kontrast namen opozoriti na drugačno de-

javnost,
· kadar ima vizualna različnost namen vzpostaviti novo

dominanto v prostoru s ciljem poenotenja heterogenosti
območja.

14. člen
Za urbanistično oblikovanje območja veljajo kot obvez-

ne naslednje določbe:
· v območjih individualne historične zazidave je pri grad-

njah in ureditvah potrebno prilagajanje urbanističnim in arhi-
tektonskim značilnostim območja,

· pri določanju višine objektov je treba poleg predpisa-
nih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe,

· pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela ob-
stoječega objekta, tako da se ohranjeni del in nov objekt
povežeta v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin
in kritine morajo biti enaki,

· za objekte etnološke in umetnostne dediščine nado-
mestna gradnja ni dopustna.

2.2. Lega objektov in parcelne meje

15. člen
2.2.1. Odmiki
· Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov

ter odmik od parcelne meje se določi glede na terenske in
krajinske razmere ter v skladu s sanitarno-tehničnimi, požar-
novarnostnimi in obrambnimi predpisi.
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· Novogradnje, nadomestne gradnje, dozidani deli stavb
ter pomožni in začasni objekti morajo od parcelne meje
odmaknjeni najmanj 2,5 m, pod pogojem, da medsebojni
odmik objektov ne bo vplival škodljivo na bivalne pogoje
sosednjih parcel.

Minimalen odmik je dovoljen, če to dopuščajo sanitarni
in požarnostnovarstveni predpisi ter ostali pogoji in pri tem ni
motena sosednja posest.

· S soglasjem mejaša je lahko razdalja do posestne
meje tudi manjša od 2,5 m.

Investitor novega objekta je v takem primeru dolžan
ustrezno urediti odtoke s strešin, urediti snegolove oziroma
preprečiti vplive na parcelo ali objekt mejaša.

· Praviloma mora biti odmik med objekti najmanj 1,5 x
višino novega objekta na južni ali jugovzhodni strani oziroma
1 x višino objekta na jugozahodni strani oziroma prilagojen
študiji osvetlitve.

· Odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunal-
nih naprav oziroma skladni s soglasjem upravljalca komunal-
nih naprav.

· Odmiki od vodovodnih cevi ∅ 80 mm in več so 2,5 m,
prav tako od kanalizacijskih sistemov.

· Odmiki od kategoriziranih cest morajo biti pri novih
objektih usklajeni z zakonom o javnih cestah.

· Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od
javnih poti morajo biti najmanj 4–5 m, manjši odmik je mo-
žen le v primerih, če si investitor pridobi soglasje upravljalca
glede na krajevne in terenske razmere ali je manjši odmik
pogojen z obstoječo gradbeno črto ali s pogoji glede varo-
vanja kulturne dediščine.

· Odmiki objektov centralnih dejavnosti in industrijski
objekti od javnih cest morajo biti najmanj 5 m oziroma 15 m,
odvisno od ranga ceste.

· Odmiki objektov od vrhnjega roba struge vodotoka
Selška Sora morajo biti najmanj 10 m, na pritokih pa naj-
manj 5 m, tako da je omogočen dostop za obnovitvena in
vzdrževalna dela in intervencijska vozila. Izjeme so objekti
MHE, vodni mlini in žage in podobno, ki so locirani na
podlagi pogojev soglasja dajalcev.

V varstvenem pasu vodotoka je možno predvideti le
pešpoti in kolesarske steze.

· Posegi ob gozdu ne smejo ovirati gospodarskega iz-
koriščanja gozda niti njegove ekološke funkcije. Objekti za
stalno bivanje ali proizvodno dejavnost morajo biti odmak-
njeni od gozdnega roba najmanj v razdalji ene sestojne
višine.

2.2.2. Dostopi
· Do vsake parcele mora biti urejen dostop.

2.3. Arhitekturno oblikovanje

16. člen
Za arhitekturno oblikovanje v območju obdelave veljajo

kot obvezne naslednje določbe:
· pri določanju stavbne mase objektov je potrebno

upoštevati razmerja okoliških stavb kakor tudi gospodarskih
poslopij, oziroma drugih arhitekturno kvalitetnih objektov,

· pri vzdrževalnih in adaptacijskih delih, pri dozidavah,
nadzidavah in rekonstrukcijah je potrebno upoštevati kvali-
tetne oblikovne značilnosti obstoječe arhitekture, razmerja
gradbene mase, razmerja fasad, naklon strešin, razporedi-
tev odprtin (vrata, okna), ornamente in detajle.

17. člen
Oblikovanje objektov
2.3.1. Oblikovanje stanovanjskih objektov:
· podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1:1,5,
· višina največ P + 1 + M, kolenčni zid je skrit v napu-

šču in ni višji od 0,60 m ali P + M, kolenčni zid je visok
maksimalno 1 m,

· odprtine morajo biti pokončne in osno zasnovane,
· streha objekta je simetrična (lahko čopasta) dvokapni-

ca nad osnovnim objektom, s smerjo slemena vzporednim z
daljšo stranico,

· naklon strešin 38°–45°,
· v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
· kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, katera

je za posamezno naselje prevladujoča,
· fasada: zaglajen omet,
· materiali: kamen, les, omet.
2.3.2. Oblikovanje gospodarskih poslopij:
· podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1:1,5 ali več,
· višina P + 1 + M, kolenčni zid je skrit v napušču in ni

višji od 0,60 m ali P + M, kolenčni zid je visok maksimalno
1 m,

· streha objekta je simetrična (lahko čopasta) dvokapni-
ca nad osnovnim objektom,

· naklon strešin 38°–45°,
· v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
· kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, katera

je za posamezno naselje prevladujoča,
· fasada: zaglajen omet, lesena polnila, naravni kamen.
2.3.3. Oblikovanje počitniških objektov:
Območij, ki bi bila namenjena le izgradnji počitniških

objektov, ni. Možne so izgradnje le-teh v območjih, kjer so
že prisotni tovrstni objekti in v območjih za šport in rekrea-
cijo.

· podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1: 1,5 ali več;
okvirna dimenzija 6 x 9 m,

· višina: v celoti vkopana klet, pritličje + mansarda,
kolenčni zid je skrit v napušču in ni višji od 0,60 m,

· streha objekta je simetrična (lahko čopasta), dvoka-
pnica nad osnovnim objektom, s smerjo slemena vzpore-
dnim z daljšo stranico,

· naklon strešin 38°–45°,
· v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
· kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, katera

je za posamezno naselje prevladujoča,
· fasada: zaglajen omet, les, kamen lomljenec.
2.3.4. Objekti za obrt ali turizem, kot dopolnilna dejav-

nost na kmetiji se mora zgledovati po kvalitetni arhitekturni
dediščini kmečkih poslopij.

2.3.5. Oblikovanje objektov za potrebe sekundarnih,
terciarnih in kvartarnih dejavnosti naj sledi gabarite in obliko-
valske elemente kvalitetne arhitekture, ki bo z okolico tvorila
človeku prijazen in zdrav življenjski prostor.

· tlorisni gabarit lahko sledi funkciji, če objekt stoji v
območju, ki je namenjeno zgolj proizvodnim dejavnostim,

· višinski gabarit je praviloma pritličen,
· streha ravna ali
· simetrična dvokapnica v naklonu 38°–45°,
· kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, katera

je za posamezno naselje prevladujoča,
· fasada: omet, lesena polnila, kritina, naravni kamen.
2.3.6. Za oblikovanje nadzidav, prizidav in rekonstru-

iranih objektov se smiselno uporabljajo pogoji za novo-
gradnje.

2.3.7. Oblikovanje objektov v območju industrijskih in
gospodarskih con:
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· tlorisni gabarit lahko sledi funkciji,
· vertikalni gabarit je lahko prilagojen okoliškim objek-

tom (max P + 2E),
· vhodni prostori se formirajo ob regionalni cesti, oziro-

ma ob vpadnici, ki je nanjo vezana,
· parkirišča in odstavne površine se formirajo znotraj

funkcionalnih zemljišč,
· streha ravna ali simetrična dvokapnica v naklonu 38°–

45°,
· kritina: pohodne ravne strehe, temno siva ali opečna,

odvisno od tega, katera je za posamezno naselje prevladujo-
ča; valovit salonit ni dovoljen,

· fasade: svetli ometi, lesena polnila, naravni kamen,
· obvezna je sanacija degradiranih območij znotraj to-

varniških kompleksov (odlagališča, zunanja skladišča, provi-
zoriji ...).

18. člen
Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovalskimi značilnostmi območja nameravanega posega in
se mora podrediti kvalitetnim rešitvam v prostoru.

· Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
višine naravnega terena; če so potrebni oporni zidovi, mora-
jo biti prikazani v ureditvenih situaciji.

· Okolica objekta se obvezno zasadi z avtohtono vege-
tacijo.

· Ograje ob parcelni meji so dovoljene v maniri vereje,
lese ali zasajene z živo mejo (cipresa ni dovoljena). Ograja
ne sme presegati višine 1,2 m in mora biti postavljena zno-
traj parcelne meje. Lahko je tudi na parcelni meji, če se tako
dogovorita soseda.

· V urbanih območjih je možna postavitev kovinskih
ograj po vzoru kovanih.

· V območjih proizvodnjih dejavnosti so ograje lahko
mrežaste, vendar obvezno zazelenjene.

· Dostopi, dovozi in parkirišča morajo biti urejeni in
tlakovani.

2.4. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska
in gozdna zemljišča

19. člen
V območjih, ki so v planskih aktih opredeljena kot

območja s kmetijsko in gozdno gospodarsko funkcijo, je
potrebno vse posege podrejati njima ter istočasno varovanju
in smotrni rabi ostalih dobrin splošnega pomena.

Posegi v območju kmetijskih površin morajo ohranjati
značilnosti kulturno-krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:

· naravne in antropogene elemente prostora (razmerje
do gozdnih površin, sistem parcelacije, sistem komunikaci-
je, oblike terena in ogrevanje prostora),

· morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
struktura vegetacije, struktura vodotokov),

· značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
· sistem poljskih poti, da bi se omogočil dostop na vse

parcele.
Na površinah A območja najkvalitetnejših kmetijskih

zemljišč in na območju ostalih kmetijskih zemljišč – B obmo-
čje, so dovoljeni posegi za zagotovitev osnovne rabe prosto-
ra v skladu z družbenim planom (hidromelioracije, agromeli-
oracije in komasacije).

Za vse hidromelioracije, agromelioracije in komasaci-
je je potrebno predhodno izdelati idejno zasnovo s prika-
zom parcelacije, ureditve poljskih poti, ohranitve in izbo-
ljšanja vegetacije, ureditvijo odvodnjavanja in oznako kme-
tijske kulture.

V teh območjih je potrebno ohraniti najznačilnejšo ve-
getacijo in po možnosti tudi avtohtono kmetijsko kulturo.

20. člen
2.4.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Izjemoma se lahko najkvalitetnejša kmetijska zemljišča

– A območje namenijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče
uporabiti manj primernih zemljišč, skladno z zakonom, za:

· gradnja objektov za urejanje vodnega režima in var-
stvo voda,

· širjenje pokopališč,
· določitev funkcionalnega zemljišča obstoječim objek-

tom,
· določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječim kme-

tijam,
· gradnjo objektov za potrebe obrambe in zaščite.
V obstoječih gručah so dovoljeni vsi posegi le v okviru

obstoječih funkcionalnih zemljišč, če je gruča locirana na
kompleksu najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč – A obmo-
čje.

Za načrtovane posege v neposredni bližini obstoječih
kmetij oziroma zemljišč zaščitenih kmetij je potrebno prido-
biti predhodno pozitivno mnenje kmetijske svetovalne slu-
žbe oziroma z zakonom pristojnega oziroma pooblaščenega
kmetijskega organa oziroma službe.

Za vse z zakonom dovoljene posege na ostalih kmetij-
skih zemljiščih – B območje je potrebno soglasje pristojne
kmetijske službe oziroma organa skladno z zakonom pod
pogojem, da so vse vloge s strani predlagatelja strokovno
utemeljene.

21. člen
2.4.2. Urejanje gozdnih površin
Posegi v območja gozdov morajo upoštevati značilnosti

kulturno-krajinskega vzorca in njegovih posameznih elemen-
tov, tako da ohranijo:

· značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,
· značilnosti oblikovanja gozdnega roba,
· značilni vzorec gozdnih cest in poti ter ostalih antro-

pogenih elementov prostora.

22. člen
· Z vidika funkcij gozdnega prostora v krajini Občine

Železniki ni dopustna razpršena gradnja stanovanjskih in
proizvodnih objektov. Prav tako ni dopustna gradnja objek-
tov na vznožjih strmih gozdnih pobočij in graditev objektov v
ozkih dolinah.

· Sočasne rabe gozda, ki ogrožajo osnovne funkcije
gozda, niso dovoljene.

· Sprememba rabe ni dopustna v gozdovih v varovalnih
območjih (varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim name-
nom, naravni rezervati, druga območja gozdov z izjemno
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami). Izjemoma
so dopustni posegi za namene varovanja.

· Za posege v gozd in gozdni prostor in za posege
zunaj gozda, za katere je iz poročila o vplivih na okolje
razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta nega-
tivno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov, ter za
melioracijske posege je potrebno pridobiti soglasje Zavoda
za gozdove Slovenije k dovoljenjem za posege v prostor.

· Za zahtevne in obsežne posege v gozd in gozdni
prostor je potrebna predhodna presoja vplivov na okolje.

23. člen
Če niso razvrednotene ali prizadete funkcije gozdov, je

v gozdnem prostoru in prostoru, ki je funkcionalno povezan
z gozdom, dopustno graditi:
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· objekte za kmetijsko dejavnost, ki so podprti z razvoj-
nim načrtom kmetijskega obrata ali lokalne skupnosti,

· gozdarske prometnice, ki so načrtovane v gozdnogo-
jitvenih načrtih ali razvojnih načrtih lokalne skupnosti,

· infrastrukturne objekte, ki so opredeljeni v dolgoroč-
nem planu občine ob uporabi tehnologije ozkih presek in
dosledni biotehnični sanaciji presek, zasutih jarkov in bre-
žin.

· Posegi v gozdni prostor so dopustni le, če niso v
nasprotju s splošnimi funkcijami gozda; posebnega varstva
morajo biti deležne varovalna, hidrološka in biocenotska
vloga (primarne ekološke omejitve v prostoru).

· Pred načrtovanjem kakršnegakoli posega v gozdni
prostor je potrebno pridobiti predhodno mnenje pristojne
gozdarske strokovne službe, ki jih izda na podlagi valorizaci-
je gozdnega prostora.

· Pri načrtovanju, graditvi in vzdrževanju gozdnih pro-
metnic je potrebno upoštevati ekološke omejitve, funkcije
gozdov, nujno potrebno odprtost gozdov in tehnične gospo-
darske pogoje. Poleg gospodarskega pomena je pri tem
potrebno upoštevati tudi njihove splošne funkcije in obstoj
ter razvoj hribovskih in gorskih kmetij (posebno razvoj kmeč-
kega turizma).

· Posebnega varstva v negozdnem prostoru morajo biti
deležni gozdni ostanki, skupine dreves in posamična dreve-
sa izredna drevesa, obrežna vegetacija, omejki.

2.5. Merila in pogoji glede komunalnega
in energetskega opremljanja zemljišč

24. člen
· Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infras-
trukturnih naprav je dovoljena v vseh območjih urejanja v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

· Posamezni komunalni objekti in naprave (TP, daljnovo-
di, telekomunikacijski vodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacija,
vodni zbiralniki, MHE, ipd.) morajo biti locirani v prostor ob
upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglasjedajalcev.

· Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novograd-
njah katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali na-
prave ter pri cestah je na tem delu praviloma obvezna kom-
pleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih na-
prav.

· Pri vseh bodočih gradnjah morajo biti upoštevane
kote stoletne vode.

· V naseljih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, si
mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovo-
dom in pridobiti potrdilo o neoporečnosti vode na podlagi
kemične in bakteriološke analize vodnega vira.

· Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo
biti v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85-447). Za preprečevanje
vpliva meteornih vod je obvezno gnojišča zaščititi s streho.

· V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne
zagotavljajo zadostne količine požarne vode, je potrebno v
okviru naselja zgraditi ustrezne požarne bazene ali zagotoviti
dostope k vodotokom.

· Na območjih varovanja vodnih virov v občini se morajo
vsi posegi izvajati v skladu z odloki o varstvu virov pitne vode.
Z navedenimi odloki so določeni varstveni pasovi in varstve-
ni ukrepi.

· Odpadne vode se na območjih, kjer je zgrajena kana-
lizacija, morajo obvezno speljati v kanalizacijsko omrežje.
Na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, mora
biti odtok odpadnih vod začasno speljan v dvoprekatno grez-
nico brez pretoka, po izgradnji pa je obvezen priključek.

· Odvod odpadne vode za več stanovanjskih objektov
se praviloma rešuje s kanalizacijskim omrežjem, s skupinski-
mi greznicami brez pretoka oziroma biološkimi čistilnimi na-
pravami, z zahtevanim številom prostorskih enot.

· Ob rekonstrukcijah in drugih delih na industrijskih
območjih je obvezna ureditev skupnih iztokov ali vsaj zma-
njšanje števila iztokov pri onesnaževalcih voda ter ureditev
vzorčevalnih mest oziroma predčiščenje.

· V naseljih je potrebno načrtovati sistem meteorne ka-
nalizacije, tako da imajo vse urbanizirane površine urejen
odtok meteorne vode.

· Predvidena je povečava kapacitet na ČN Železniki
(Studeno) in izgradnja ČN Dolenja vas za naselja Selca in
Dolenja vas.

· Okrog čistilne naprave Železniki in Dolenja vas se
zasadi 20 m zeleni pas (drevje in grmovnice).

· Za naselja Dražgoše, Sp. Danje, Zg. in Sp. Sorica je
predvidena izgradnja ČN. Predvidena je tudi izgradnja ČN
na Soriški planini in v Davči za potrebe smučarskih centrov.

· Na območju, kjer bo zgrajeno toplovodno omrežje
(Dašnjica, Log, Češnjica, Racovnik, Trnje, Na plavžu, Stu-
deno, Rudno, Selca), je obvezna priključitev v skladu s
pogoji pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje.

· Na območjih, kjer je organizirana služba za odstranje-
vanje odpadkov, je potrebno upoštevati pogoje pristojne
službe in sprejetega občinskega odloka.

· Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno
upoštevati veljavne predpise in usmeritve zasnove elektro
omrežja v skladu z družbenim planom.

· Na področju zagotavljanja PTT uslug je potrebno upoš-
tevati veljavne predpise in usmeritve zasnove PTT omrežja v
skladu s planskimi akti.

· V novopredvidenih koridorjih za potrebe komunalne-
ga urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav,
dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objek-
tih in napravah.

Obstoječe avtomatske telefonske centrale v občini so:
ATC Železniki, ATC Sorica, ATC Davča, ATC Bukovica s
pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim
omrežjem v zemeljski in nadzemeljski izvedbi.

· Predvidena je nadomestitev obstoječih krajevnih ka-
blov z optičnimi kabli in širitev telekomunikacijskega omrežja
v skladu z novimi potrebami.

· Predvidena je izgradnja več TV pretvornikov.

2.6. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

25. člen
· Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sa-

nacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje in skladno s
pogoji, ki omogočajo gibanje telesno prizadetim občanom.

· Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na
cesto ali pot v skladu z veljavnimi predpisi. Čim več objektov
naj se povezuje s skupnim priključkom na javno cesto. Uvozi
ne smejo ovirati rabe javnih cest.

· Dostope in dohode v javne ustanove, površine za
pešce in prehode za pešce je potrebno urediti tako da bodo
primerni za invalide v vozičkih, hojo starejših občanov in
vožnjo otroških vozičkov.

· Pri urejanju trgov je treba ločiti površine po vrstah
prometa. Pri ureditvah je potrebno upoštevati elemente pr-
votne ureditve, npr. vaška drevesa, korita, znamenja itd.

· Ob glavnih cestah skozi naselja oziroma vasi je potre-
bno vsaj enostransko urediti površine za pešce in kolesarje,
predvsem na območjih strnjenih jeder.
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· Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem
pristojne službe za vzdrževanje cest.

· V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede
na krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi
ceste in prometa.

· V koridorjih novopredvidenih cest in predvidenih re-
konstrukcij cest je dovoljeno le redno vzdrževanje obstoje-
čih objektov in naprav.

· Odmiki vseh objektov (tudi živih mej in ograj) od cest
in poti morajo biti tolikšni, da je možno neovirano minimalno
vzdrževanje le-teh v zimskem in letnem času ter zagotovljena
varnost prometa (preglednost).

· Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je
potrebno soglasje pristojne službe za upravljanje in vzdrže-
vanje cest.

· Prometne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
bo zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obram-
bno-zaščitnim zahtevam.

· V varovalnih pasovih obstoječih regionalnih cest izven
naselij gradnja stanovanjskih hiš in ostalih objektov ter na-
prav, ki niso v neposredni zvezi s prometnim urejanjem, ni
dovoljena. Dovoljeno je le redno vzdrževanje obstoječih ob-
jektov in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

2.7. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo

urejanje

26. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je potrebno upoštevati zlasti naslednje: lego,
velikost, namembnost in zmogljivost objekta, orientacijo pro-
storov in tlorisno zasnovo objekta, orientacijo zemljišča, kon-
figuracijo terena, lego in odmike sosednjih stavb, odmik od
ceste, gradbene linije in posestnih mej, ureditev komunalnih
naprav in priključkov, ureditev zelenih funkcionalnih površin,
ureditev funkcionalnih dostopov, parkirnih mest utrjenih po-
vršin ob objektih.

Poleg navedenih zahtev je potrebno upoštevati tudi
sanitarno-tehnične zahteve in požarno-varnostne zahteve kot
so vpliv posega na bližnjo okolico glede na osončenje v
odnosu do gostote zazidave, prezračevanje, proste površi-
ne, intervencijske poti ipd.

· Velikost funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene
parcele objekta mora omogočiti normalno gradnjo, upora-
bo in vzdrževanje objekta, zagotovljene morajo biti vse
potrebne površine za dejavnost v obstoječem ali bodočem
objektu.

· V izjemnih primerih se za del potreb lahko predvidi
tudi druge površine izven funkcionalnega zemljišča, če so
take površine zagotovljene na drugi lokaciji znotraj ureditve-
nega območja (npr. parkirna mesta).

· Gradbena parcela za stanovanjski oziroma poslovni
objekt mora vsebovati zemljišče za lego objekta in pomož-
nih objektov (garaže, drvarnice, vrtne ute, skladišča ipd.),
zemljišče za gospodarsko dvorišče (dovoz, parkiranje, na-
tovarjanje, iztovarjanje, dovoz kuriva, odvoz smeti, pranje
vozil, prostor za sušenje perila), zemljišče za ureditev zele-
nic, pešpoti, igrišča, funkcionalnega zelenja in zelenjavne-
ga vrta.

· Širina dvorišča naj bo praviloma vsaj 4–5 m.
· Funkcionalnega zelenja oziroma vrta pa min. 5 m.
· Velikost gradbenih parcel samostojnih stanovanjskih

hiš praviloma ne sme presegati 800 m2, v naselju Železniki
pa praviloma ne sme presegati 500 m2 in ne biti manjša od
250 m2. Velikost je lahko izjemoma večja, kadar konfigura-

cija oziroma druge značilnosti zemljišča ne omogočajo izra-
be preostalih zemljišč za drug namen.

· Pri določanju funkcionalnih zemljišč za obstoječe po-
čitniške objekte veljajo merila kot za stanovanjske objekte, s
tem, da je praviloma velikost celotne parcele ca. 250–
400 m2.

· Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbe-
nih parcel obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je poleg
splošnih zahtev treba upoštevati potrebne površine za skla-
diščenje materiala in izdelkov, potrebne površine za parkira-
nje ter potreben objekta za potrebe dovoza dejavnost oziro-
ma proizvodnjo. Funkcionalno zemljišče naj bo veliko vsaj
toliko kot znaša bruto etažna površina objektov.

· Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbe-
nih parcel za kmetije je potrebno upoštevati medsebojno
razporeditev vrste objektov, možnosti za eventualno širjenje,
manipulativne površine in prostor za shranjevanje kmetijske
mehanizacije.

· Določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
za objekte komunalne, prometne ali energetske infrastruktu-
re se izvede v skladu s predpisi za gradnjo navedenih objek-
tov.

· Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljenega funkci-
onalnega zemljišča, se le-to določi z odločbo pristojnega
upravnega organa na podlagi predloženega strokovnega pre-
dloga, dokazila o objektnem stanju na terenu in dokazila o
lastništvu.

· Pravico zahtevati določitev funkcionalnega zemljišča
ima samo lastnik zemljišča oziroma uporabnik, za kar mora
zahtevku predložiti zemljiškoknjižni izpisek.

· Pri določanju gradbenih parcel oziroma funkcionalne-
ga zemljišča obstoječim objektom je potrebno upoštevati
pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru
ter pravilnik o katastrski klasifikaciji zemljišč.

Pri urejanju okolice objekta v obsegu funkcionalnega
zemljišča veljajo naslednji pogoji:

· Višina zemljišča mora biti prilagojena najbližjim sosed-
njim zemljiščem, če to dopušča oblika parcele.

· Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za
zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, zato mora
določiti lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadalj-
njo uporabo.

· Posestne meje v strnjenih zazidalnih območjih je do-
voljeno pregrajevati z živimi mejami ali lesenimi ograjami do
višine 1,5 m oziroma s primerno oblikovanimi protihrupnimi
ograjami.

· Ograjevanje parcel izven strnjenih zazidalnih območij
je dovoljeno le z avtohtono vegetacijo, odmik gozdnega
drevja od roba parcelne meje mora biti tolikšen, da ni mote-
na raba sosednjih parcel.

· Znotraj naselij je potrebno ograje iz živih mej umakniti
od roba javnih cest in poti v skladu s pogoji upravljalcev na
zahtevan odmik, da bo s tem omogočena nemotena raba
prometnih površin (preglednost).

· Nove dostopne poti in gospodarske površine je potre-
bno izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa sani-
rati in zatraviti.

· Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso
možna druga zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti v
kamnu lomljencu ali izvedeni z lesenimi kaštami in zasajeni s
plezalkami.

· Pri objektih, v katerih se opravljajo določene central-
ne dejavnosti oziroma za potrebe športno-rekreacijskih de-
javnosti, morajo biti predvidene tudi zadostne parkirne povr-
šine v okviru funkcionalnega zemljišča objekta oziroma v
neposredni bližini.
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Vsa navedena okvirna določila morajo biti usklajena s
sanitarno-tehničnimi, vodnogospodarskimi in požarno-
varnostnimi zahtevami oziroma predpisi.

2.8. Merila in pogoji za varovanje krajine

27. člen
• Navedena merila in pogoji so splošni ter jih je potre-

bno upoštevati skupaj z varstvenimi režimi, ki so navedeni za
vsako zvrst dediščine posebej.

• Glede na stopnjo poseganja urbanizacije v izven na-
selbinski prostor in s tem tudi na območja naravne dedišči-
ne, je zaradi obstoječe in potencialne ogroženosti naravo-
varstvenih kvalitet potrebno najkvalitetnejše objekte zakon-
sko varovati. To pomeni, da so na območjih naravne dedi-
ščine in sploh v ‘odprti krajini’, dovoljeni le tisti posegi, s
katerimi soglaša pristojna varstvena služba. V krajinskih ob-
močjih, ki so v elaboratu posebej izpostavljena in na kartah
označena, pa načeloma niso dovoljeni nikakršni posegi brez
izdelanih posebnih analiz prostora.

• Krajinsko varstvo je osredotočeno na objekte in ob-
močja dediščine, kjer želimo ohraniti značilno podobo kraja
in naravnih struktur. Zlasti večji posegi povzročajo v prostoru
spremembe, ki imajo lahko tudi negativne posledice. Njihov
obseg je potrebno načrtovati do določene stopnje tako, da
bodo novonastale razmere omogočile relativno stabilno sta-
nje v prostoru, ki bo krajinsko-ekološko in krajinsko-kulturno
pogojeno. Po drugi strani pa je potrebno za ohranjanje
določenega varovanja vrednega kulturnega vzorca ali poja-
va, ohraniti v krajini tudi dejavnosti, ki so vzorec oziroma
pojav ustvarile, predvsem pa dosedanjo rabo površin, s
klasičnim načinom kmetijskega obdelovanja.

• Območja, ki izstopajo kot estetsko kvalitetni ambienti
in predstavljajo pomemben delež naravne in kulturne dedi-
ščine, so: Zali Log, območje Prtovča in Podlonka, Slemena,
Topole, območje Selške Sore, domačije Šoštar in Pučarjev
grič.

• Ohranjanje kulturnih vzorcev in pojavov z ohranja-
njem dejavnosti, ki so jih ustvarile (predvsem dosedanja
raba površin s klasičnim načinom obdelovanja).

• Ohranjanje uravnoteženega merila in dosedanje struk-
ture prostora (ohranjanje pestrosti):

– ohranjanje in vzdrževanje kulturnih teras;
– delež gozdnih in njivskih površin mora ostati v podo-

bnem razmerju, oziroma se izboljšati v korist obdelovalnih
površin;

– varovanje gozdnega roba v celoti (preprečevanje za-
raščanja travnatih površin ob gozdovih v smislu ohranjanja
biotopskih in kulturno-estetskih vrednot);

– ohranjanje dendroloških objektov v naseljih in njiho-
vih funkcionalnih površinah, ki predstavljajo tradicionalen
način urejanja prostora. Posamezna drevesa kot tudi sadov-
njake je potrebno ohraniti v celoti oziroma ustrezno nado-
mestiti z uporabo avtohtonih visokodebelnih sadnih sort;

– ohranjanje zelenih pasov, kot zaščite odprte kultivira-
ne krajine pred urbano poselitvijo (da ne bi prišlo do združe-
vanja zaselkov in naselij). Navedeno je izjemnega pomena
za ohranitev vedut, silhuet, dominant, prostorsko pomem-
bnih objektov in določene krajinske slike, ki so za identiteto
regije izjemnega pomena;

– vse prostorske dominante in razgledišča ostajajo ne-
pozidana;

– poselitev se ne širi na druge površine; varovanje
naselij temelji na ohranjanju kvalitet naselij kot celot (ohra-
njanje prostorskih in tlorisnih zasnov naselij), ohranjanje ve-
dut nanje ter njihova ožja območja kulturne krajine; kolikor
bi širitev gradnje ali drug poseg presegala dovoljene okvire,

je potrebno izdelati ustrezen prostorski izvedbeni akt s po-
drobneje opredeljenimi merili in pogoji.

• Problem predstavljajo novogradnje, ki s svojo name-
stitvijo v prostoru in netipičnim oblikovanjem izstopajo, spre-
minjajo merilo v krajini ter s tem zmanjšujejo njegovo identi-
teto. Zato se navedena naselja obravnavajo kot zeleni paso-
vi ranljivosti:

· Dražgoše na strmem pobočju Jelovice
· Kališe
· Dolina Češnjice
· Domačije v pobočju
· Razgledišča.
V kartografskem delu so posebej izpostavljena:

Sv. Križ, Sv. Mohor, Sv. Nikolaj, Sv. Marko, Miklavška gora,
Pučarjev grič.

2.9. Merila in pogoji za varovanje naravne dediščine

28. člen
2.9.1. Varstveni režim za geološko-paleontološko in

mineraloško-petrografsko naravno dediščino
• Praviloma je prepovedano:
– odkopavati, lomiti ali razbijati kamnine oziroma okam-

nine na ožjem območju geološko-paleontološkega ali mine-
raloško-petrografskega spomenika,

– gospodarsko izkoriščati (odvzemati) kamnine, ki so
predmet varstva (npr. širjenje kamnoloma, peskokopa, ipd.),

– zemeljska dela (npr. izravnavanje, poglabljanje tere-
na), ki posredno ali neposredno prizadevajo geološko-pale-
ontološki ali mineraloško-petrografski spomenik,

– gradnja vseh vrst (stavbe, infrastrukturni objekti, ipd.)
na ožjem območju geološko-petrografskega spomenika,

– zasipavati geološke profile ali golice,
– minirati ali povzročati vibracije, ki lahko poškodujejo

geološko-paleontološki ali mineraloško-petrografski spomenik.
• Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne var-

stvene službe je možno:
– urediti geološko-paleontološki ali mineraloško-petrograf-

ski spomenik za obisk javnosti (npr. zgraditi poti za obiskoval-
ce, razgledišča ali počivališča, obdelati ali predstaviti značilne
geološke profile ali okamenine, postaviti z obvestili, ipd.),

– jemati vzorce in primerke kamnin ali okamnin za znan-
stveno-raziskovalne in kulturno-vzgojne potrebe.

• Domače znanstveno-raziskovalne organizacije, ki se
ukvarjajo z geološko-paleontološkimi, mineraloško-petrograf-
skimi oziroma naravoslovnimi raziskavami, lahko dobijo splo-
šno dovoljenje za znanstvena raziskovanja geološko-paleon-
toloških ali mineraloško-petrografskih spomenikov potem,
ko utemeljijo svojo potrebo in ko jih pristojni seznanijo s prej
navedenimi in morebitnimi drugimi varstvenimi pogoji in ukre-
pi. Pristojni varstveni službi prijavijo le datum in trajanje
vsakokratnega obiska, vrsto znanstvenega raziskovanja ter
sporočijo ime (ali imena) raziskovalcev oziroma sodelavcev,
ki so opravili obisk.

• Uvodoma navedene omejitve ne veljajo za obstoječe
stanje, ki morda ni v skladu z varstvenim režimom, razen če
to v posameznem primeru ni posebej omenjeno.

• Dovoljeno je:
– gospodarsko izkoriščati območje geološko-paleon-

tološkega ali mineraloško-petrografskega spomenika, če to
ni v nasprotju z namenom zavarovanja (npr. košnja, paša,
obdelovanje zemlje, gospodarsko izkoriščanje, ipd.),

– izkoriščati rudnine oziroma kamnine (npr. kamno-
lom, peskokop, ipd.) na natančno določenem območju, če
ta ne ogroža objekta oziroma površine, ki je geološko-pale-
ontološki ali mineraloško-petrografski spomenik,

– obisk javnosti (kolikor ni omejen iz drugih razlogov).
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29. člen
2.9.2. Varstveni režim za geomorfološko površinsko

naravno dediščino
• Praviloma je prepovedan vsak poseg, ki bi razvredno-

til, poškodoval ali uničil spomenik in prizadel njegovo svoje-
vrstnost, kar zlasti velja za:

– gradbena dela (graditev cest in infrastrukturnih na-
prav), odkopavanje ali zasipavanje terena ipd. na ožjem
območju naravnega spomenika,

– graditev vseh vrst stavb na območju naravnega spo-
menika,

– postavljanje ali polaganje površinskih energetskih vo-
dov na ožjem območju naravnega spomenika (npr. električni
vodi, plinovodi, naftovodi, telefonski vodi, ipd.),

– kopanje ali gospodarsko izkoriščanje rudnin na ožjem
območju naravnega spomenika,

– odlaganje odpadkov na ožjem ali širšem območju
naravnega spomenika,

– povzročanje vibracij ali eksplozij na ožjem in širšem
območju naravnega spomenika,

– zakrivanje ali kvarjenje različnih razgledov na spome-
nik z novimi stavbami, ograjami, z žičnimi vodi, ipd. na ožjem
in širšem območju naravnega spomenika.

• Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne slu-
žbe bi bilo mogoče:

– urediti naravni spomenik za obisk javnosti (npr. na-
praviti steze in poti za obiskovalce, razgledišča, počivališča,
postaviti ograje, table z obvestili in opozorili, ipd.),

– posegati v vegetacijo zaradi boljše predstavitve na-
ravnega spomenika (npr. čiščenje drevja in grmovja, ki zapi-
ra pogled na spomenik, ipd.),

– takšno znanstveno raziskovanje, ki bi utegnilo ogro-
ziti svojevrstnost naravnega spomenika (npr. jemanje kam-
ninskih vzorcev, sondaža, vrtanja, ipd.),

– postavljanje spominskih obeležij na ožjem območju
naravnega spomenika.

• Domače znanstveno-raziskovalne organizacije, ki se
ukvarjajo z geomorfološkimi in drugimi naravoslovnimi ra-
ziskavami, lahko dobijo splošno dovoljenje za znanstvena
raziskovanja na geomorfoloških spomenikih potem, ko ute-
meljijo svojo potrebo in jih pristojna služba seznani s prej
navedenimi in morebitnimi drugimi varstvenimi pogoji in ukre-
pi. Pristojni varstveni službi prijavijo le datum in trajanje
vsakokratnega obiska, vrsto znanstvenega raziskovanja ter
sporočijo ime raziskovalcev in sodelavcev, ki so opravili
obisk.

• Uvodoma navedene utemeljitve ne veljajo za obstoje-
če stanje, ki morda ni v skladu z varstvenim režimom, razen
če to v posebnem primeru ni posebej omenjeno.

• Dovoljeno je:
– obiskovanje geomorfološkega naravnega spome-

nika,
– znanstveno raziskovanje, ki ne ogroža naravnega spo-

menika.

30. člen
2.9.3. Varstveni režim za hidrološko naravno dedi-

ščino
• Praviloma je prepovedano:
– kakorkoli onesnaževati vodo (npr. s spuščanjem te-

hnoloških odpadnih voda, tekočih odpadkov, kanalizacij-
skih odplak, ipd.),

– hidroenergetsko izkoriščati (npr. graditi jezove, zbir-
na jezera s stalno ali nihajočo gladino za pretočne, derivacij-
ske ali prečrpovalne elektrarne, graditi druge hidroenerget-
ske objekte, ipd.),

– spreminjati naravno temperaturo vode (npr. pri upo-
rabi vode za hlajenje energetskih ali industrijskih naprav),

– vsako drugo spreminjanje sestave vode (npr. spre-
memba pH, količine organskih in anorganskih v vodi razto-
pljenih ali trdnih snovi),

– spreminjati vodni režim (npr. občasno ali stalno od-
vzemati ali dodajati vode),

– večja regulacijska gradbena dela (npr. s spreminja-
nje smeri, oblike ali globine struge, graditev pragov, utrjeva-
nje bregov z zidanimi ali betonskimi opornimi zidovi, graditev
vodnih zadrževalnikov, ipd.),

– graditi stavbe vseh vrst na bregu ali v neposredni
bližini bregov (npr. stanovanjske ali počitniške hiše, turistič-
ne objekte, gospodarska poslopja, parkirne prostore, ipd.),

– omejevati dostop do vode, kolikor ne gre za varno-
stne naprave ali za zaščito obdelovalnih površin v bližini (npr.
z ograjami, jarki, drugimi ovirami, ipd.),

– odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst v strugo,
na breg ali v neposredno bližino vode.

• Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne var-
stvene službe je mogoče:

– graditi poti, mostove in druge infrastrukturne objekte
na ožjem območju hidrološkega objekta oziroma vodnega
toka,

– posegati v obrežno vegetacijo (npr. redčiti ali sekati
drevje in grmovje, vegetativno zaščititi bregove, ipd.),

– vnašati (uvajati) nove živalske in rastlinske vrste v
vodo ali na obrežje,

– odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja ali z dna
struge,

– manjša regulacijska gradbena dela (npr. čiščenje
struge na določenih odsekih, ipd.).

• Navedene omejitve ne veljajo za obstoječe stanje, ki
morda ni v skladu z varstvenim režimom, razen če to v
posameznem primeru ni posebej navedeno.

• Dovoljeno je:
– čolnariti,
– obiskovati bregove, zadrževati se ob vodi (npr. son-

čenje), sprehajati se ob vodi, (če to no v nasprotju z drugimi,
npr. gospodarskimi, vodno-varstvenimi ali ribiško-gojitveni-
mi interesi),

– loviti ribe (v skladu z ribolovnimi predpisi),
– kopanje,
– raziskovanje vodne favne in flore, hidrološka in druga

naravoslovna raziskovanja.

31. člen
2.9.4. Varstveni režim za botanično naravno dediščino
• Praviloma je prepovedano:
– vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere

na sami lokaliteti oziroma biotopu, npr. spreminjanje vodne-
ga stanja (osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine talne
vode, spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, poplavitev,
vnašanje kakršnihkoli kemičnih snovi, ki bi spremenile ke-
mijske lastnosti vode), odstranjevanje zemlje, ruše ali kam-
ninske podlage, zasipavanje (odlaganje odpadnih materia-
lov, ipd.), gradnje vseh vrst ter zemeljska dela,

– trgati cvetje, izkopavati, nabirati, poškodovati ali lo-
miti rastline (zelišča, drevesa in grme) ali uničevati rastlinske
združbe, ki so pod posebnim varstvom (navedene v opisu),

– nabirati semena in plodove rastlin, ki so pod pose-
bnim varstvom,

– vsakršno drugo poseganje na ožji lokaliteti, ki škodlji-
vo vpliva na rastline ali rastlinske združbe, ki so pod pose-
bnim varstvom,

– izvajati melioracijska in regulacijska dela v okolici,
katerih posledice bi bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti,
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– onesnaževati površinske, talne ali podzemne vode,
kar bi spremenilo rastiščne razmere na ožji lokaliteti,

– onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi
plini, kar povzroča spremembo rastiščnih razmer na ožji
lokaliteti,

– takšno raziskovanje posameznih rastlinskih vrst ali
združb, ki bi utegnilo spremeniti rastiščne razmere in s tem
prizadeti populacije vrst,

– vnašanje alohtonih (tujih) vrst v ekosistem, oziroma
tistih pri nas rastočih vrst, ki v določenem ekosistemu narav-
no ne uspevajo.

• Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne var-
stvene službe bi bilo mogoče:

– nabirati rastline, njihova semena ali plodove za znan-
stveno-raziskovalne in kulturno-vzgojne potrebe.

• Domače znanstveno-raziskovalne organizacije, ki se
ukvarjajo z biološkim oziroma naravoslovnim raziskovanjem,
lahko dobijo splošno dovoljenje za znanstvena raziskovanja
botaničnih naravnih spomenikov potem, ko utemeljijo svojo
potrebo in ko jih pristojna služba seznani s prej naštetimi in
morebitnimi drugimi pogoji in varstvenimi ukrepi. Pristojni
varstveni službi prijavijo le datum in trajanje vsakokratnega
obiska, vrsto znanstvenega raziskovanja ter sporočijo imena
raziskovalcev oziroma sodelavcev.

• Dovoljeno je:
– lovno gospodarjenje,
– ribolov,
– obiskovanje lokalitete in fotografiranje rastlin (če pri

tem ne obstaja nevarnost poškodovanja posameznih rastlin
ali rastlinskih združb, ali če to ni izrecno prepovedano).

32. člen
2.9.5. Varstveni režim za gozdno naravno dediščino
• Prepovedano je:
– spreminjati rastiščne razmere, npr. odstranjevati zem-

ljo, odkrivati korenine, zasipavati debla, rastišče ali površino
nad koreninami, občasno ali stalno poplaviti rastišče, spre-
minjati nivo podtalnice, kislost oziroma alkalnost tal, izpu-
ščati škodljive tekočine ali plinaste snovi oziroma odlagati
kakršnekoli odpadke na območju rastišča ali v njihovem
vplivnem območju, ipd.,

– spreminjati naravno sestavo, zmes in gostoto rastlin-
skih in živalskih vrst in mikroklimatske značilnosti biotopa,

– v gozdni ekosistem vnašati alohtone rastlinske in ži-
valske vrste,

– graditi ali postavljati kakršnekoli objekte in naprave v
območju naravne dediščine ali v njenem vplivnem območju,
kakor tudi izvajati melioracijske, vodnogospodarske ali po-
dobne posege, katerih posledice se negativno odražajo v
gozdnem ekosistemu,

– krmljenje divjadi, postavljanje krmilnic, solnic in obor
za divjad,

– pašništvo, hoja izven poti,
– zatiranje ‘škodljivcev’ s kemičnimi sredstvi,
– nabiranje gozdnih sadežev, zelišč, gob, če se s hru-

pom, teptanjem in prekomernim nabiranjem ogroža stabil-
nost gozdnega ekosistema.

• Dovoljeno je:
– sonaravno gozdno gospodarjenje brez gradnje stal-

nih traktorskih vlak in gozdnih cest.

33. člen
2.9.6. Varstveni režim za dendrološko naravno dedi-

ščino
• Prepovedano je:
– sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno

uničevati ali poškodovati drevesa ali njihove dele,

– spreminjati rastiščne pogoje, npr. odstranjevati zem-
ljo, odkrivati korenine, zasipavati deblo, zasipavati rastišče
oziroma površino nad koreninami, občasno ali stalno po-
plavljati rastišče, spreminjati višino talne vode, kislost oziro-
ma alkalnost tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste sno-
vi na območju rastišča ter odlagati odpadne snovi,

– spreminjati obstoječo osenčenost dreves in rastišča
(npr. razgaljati krošnjo ali deblo, zasenčiti drevesa s stavba-
mi ali napravami, ipd.),

– obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine
ali veje (npr. svetilke, nosilce žičnih vodov, table, omarice,
antene, razgledišča, stopnice, ipd.),

– zgraditi stalne objekte ali zgradbe na območju nepo-
srednega rastišča.

• Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne nara-
vovarstvene službe mogoče:

– izvajati sanitarne ukrepe (npr. plombirati deblo, od-
stranjevati veje in vrhove, povezovati deblo in veje, utrjevati
podlago, zatirati škodljivce, ipd.),

– izvajati nekatera dela na rastišču (npr. asfaltirati, be-
tonirati, tlakovati, zasajati grmovje, drevje ali trave, ipd.), če
ne ogrožajo dreves,

– postavljati manjše občasne objekte (npr. odre, kio-
ske) na območju neposrednega rastišča,

– postavljati manjše stalne objekte (npr. spominska
obeležja, vodnjake, svetilke, klopi, ipd.) na območju nepo-
srednega rastišča,

– nabirati cvetove ali plodove oziroma semena,
– znanstveno-raziskovalno poseganje (npr. jemanje le-

senih profilov iz debel, vej ali korenin).

34. člen
2.9.7. Varstveni režim za zoološko naravno dediščino
• Prepovedano je:
– vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske po-

goje živali, npr. odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije,
spreminjanje vodnega stanja (osuševanje, dviganje ali spu-
ščanje gladine talne vode, poplavitve, zamenjava sladke
vode s slano in obratno, ipd.), gradnje vseh vrst in zemeljska
dela, odstranjevanje zemlje ali kamninske podlage, zasipa-
vanje (odlaganje odpadnih materialov),

– loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali,
– spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem vrst,
– približevati se gnezdiščem ter prostorom, kjer se ži-

vali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– povzročati hrup, eksplozije ali vibracije na ožjem in

širšem območju od kjer seže njihov vpliv,
– umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča in bivali-

šča,
– izvajati takšna melioracijska in regulacijska dela v

okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na
ožji lokaliteti,

– onesnaževati površinske in podzemeljske vode, kar
poslabšuje pogoje na ožji lokaliteti,

– onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi
plini in tako poslabšati življenjske pogoje na ožji lokaliteti.

2.10.  Merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine

35. člen
• Pomembno je zagotavljanje varstva na celotnem teri-

toriju predlaganih območij.
Območja je potrebno obravnavati kompleksno, zanje

je potrebno na interdisciplinarni ravni pripraviti krajinski raz-
vojni načrt, v katerem je potrebno inventarizirati, analizirati in
predlagati območja prenove in varstvu prilagojena območja
ter preučiti vidike ustvarjanja nove krajine. Splošen cilj je
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ohranjanje spoznanih vrednot. Ves razvoj mora biti prilago-
jen tipiki območja, kar pa ne pomeni nujno poustvarjanja
starih vzorcev.

Varujemo posebne lastnosti prisotne posamezne kul-
turne dediščine glede na varstveno skupino in prostorske
opredelitve (arheološka, stavbna…, objekt, skupina objek-
tov…). Zaradi posebnega pomena območja se priznava vsem
po tradicionalnih načelih grajenim stavbam in urejevani kul-
turni krajini status KD in se tako varuje. Vzpostavlja se celovi-
tost in nov pomen območja (navznoter in navzven).

Območja kompleksnega varstva kulturne dediščine so
planska obvezna republiška izhodišča.

OKV Sorica–Zali Log–Prtovč
Je slikovita alpska pokrajina na območju Sorice in ob-

sežnega pobočja pod Ratitovcem. Prevladujejo območja
značilne kulturne krajine, ki jih dopolnjuje naselbinska dedi-
ščina ter mestoma etnološka. Območje Sorice in Zalega
Loga je opredeljeno kot območje izjemne krajine.

2.10.1. Veljavna obvezna izhodišča
1. Dražgoše, spomenik NOB, kostnica
2. Železniki, plavž
3. Železniki, mestno jedro/trško naselje/fužinarsko na-

selje
4. Objekti in območja, ki jih zajema odlok o razglasitvi

starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik
(Uradni list RS, št. 20/90).

V okviru odloka so kot arhitekturni spomeniki razglaše-
ni naslednji objekti:

Trnje št. 33
Na plavžu št. 57,58.
2.10.2. Predlog obveznih izhodišč:
Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine So-

rica–Zali Log–Prtovč, Studeno–kozolci, Dolenja vas–spo-
menik žrtvam, Zali Log–izjemna krajina RS, Sorica–Danje–
Torka–izjemna krajina RS, Davča–Cerkev Naše Ljube Go-
spe presvetega Srca Jezusovega, Dražgoše–Cerkev sv. Lu-
cije, Golica–Cerkev sv. Nikolaja, Kališe–Cerkev sv. Križa,
Prtovč–Cerkev Marije Pomočnice, Selca–Cerkev sv. Jedrti,
Spodnja Sorica:

– Cerkev sv. Nikolaja,
– Groharjeva rojstna hiša,
Spodnje Danje–Cerkev sv. Marka, Zabrekve–Cerkev

sv. Mohorja, Zali Log:
– Suša–Cerkev Loretske Matere božje,
– Cerkev Marijinega vnebovzetja,
Železniki:
– Cerkev sv. Antona,
– Cerkev sv. Frančiška Ksaverija s pokopališčem,
– Kapelica Na plavžu,
– Kapelica ob mostu na Klovžah,
– Kapelica pri Racovniku št. 7,
– Kozolec pri hiši Trnje št. 33,
– Lenartova hiša,
– Most na Grivi,
– Most na Klovžah.

2.11. Merila in pogoji glede varovanja okolja

36. člen
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,

mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93).

Ekološko tehnološka sanacija so tisti posegi v prostor,
ki omogočajo izvedbo potrebnih investicij za sanacijo virov
onesnaževanja okolja vključno s prilagoditvijo proizvodnih
prostorov in opreme.

Za ekološko-tehnološko sanacijo se štejejo tudi posegi
v zvezi z zagotovitvijo sanitarnih in drugih pogojev po odloč-
bah pristojnih inšpekcijskih služb.

Varstvo zraka

37. člen
Za varstvo zraka je potrebno:
· za obstoječe objekte predložiti meritve emisij posa-

meznega vira onesnaževanja in predlog sanacije,
· pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati

vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratova-
nju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,

· proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte
priključiti na ekološko čiste vire energije,

· zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje to-
plotne izolacije objektov,

· obvezno priključevanje vseh porabnikov na toplovo-
dno omrežje, kjer je to tehnično možno,

· urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegeta-
cijo za boljši lokalni pretok zraka.

Varstvo pred hrupom

38. člen
Za varstvo pred hrupom je potrebno:
· meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zma-

njšanje hrupa do dovoljene največje ravni,
· zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
· izvesti pasivno zaščito (zasaditev visoke vegetacije,

postavitev protihrupnih ograj in izboljšanje izolacijskih spo-
sobnosti oken),

· upoštevati predpise za varstvo pred hrupom; vsa bi-
valna območja oziroma območja, ki so namenjena počitku
in rekreaciji, morajo biti zaščitene pred hrupom oziroma
morajo predvideti protihrupne bariere,

· objekti za obrt in proizvodnjo morajo biti locirani in
zasnovani tako, da se emisije hrupa ne širijo v stanovanjska
območja. Investitorji obrtnih gradenj morajo za izdelavo lo-
kacijske dokumentacije predložiti strokovno mnenje v skla-
du s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom.

Varstvo tal

39. člen
· Na območjih, kjer so izdelane inženirsko-geološke

raziskave terena in poročila o stabilnostnih razmerah, je
potrebno za vsak poseg pridobiti predhodno strokovno mne-
nje za konkretno lokacijo. Investitor je dolžan obvezno upoš-
tevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob
gradnji.

· Na območjih skladišč tekočih gradiv in naftnih deriva-
tov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo.

Varstvo voda, vodnih virov, podtalnice in obvodnih površin

40. člen
Za varstvo voda je potrebno:
· sanirati obstoječe vire onesnaževanja,
· upoštevati predpise za zaščito pred onesnaževanjem

površinskih voda,
· zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje od-

padnih voda,
· zagotoviti združevanje iztokov odpadnih voda,
· zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
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Vsi posegi, ki spreminjajo režim vodotokov oziroma
posegajo na obvodne površine, morajo biti izvedeni ob so-
delovanju pristojne naravovarstvene in vodne službe.

Na bregovih in strugah potokov je prepovedano zasaja-
ti drevje, postavljati ograje in druge objekte, če ovirajo nor-
malen pretok vode, obstoječo visoko debelno vegetacijo ob
vodotokih pa je potrebno v čim večji meri ohranjati.

Vsi bregovi vodotokov so načeloma nezazidljivi, razen
za objekte za izkoriščanje vodne energije oziroma, če so bili
že predhodno izvedeni protipoplavni ukrepi, dopustne pa so
tudi ureditve za potrebe rekreacije.

Preprečiti je treba negativne vplive na mikroklimatsko,
bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov,
kot so onesnaženja s trdimi ali tekočimi odpadki, zasipava-
nji, neustreznimi regulacijami, prekoračitvijo biološkega mi-
nimuma pretoka vode.

Pri vsakem posegu v vodnat svet je potrebno varovati
značilno krajinsko ekološko vredno vegetacijo ter posebno
redke rastlinske in živalske primerke. Obvezna je ohranitev
obvodnih in vodnih ekosistemov, s čimer se bo ohranjala
ekološka pestrost in rekreacijski potencial.

Vsi pogoji v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v času,
ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane varstvene
dobe.

Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudournikov
je dopustno izvajati z uporabo naravnih materialov oziroma
tako, da je čim manj vidnega betona.

Varovanje krajinskih značilnosti

41. člen
· Pri hidromelioracijah kmetijskih zemljišč in regulacijah

vodotokov je potrebno ohranjanje značilne krajinske podo-
be, ohranjanje obstoječega potenciala vodotokov oziroma
upoštevanja značaja poteka obstoječih strug (meandrira-
nje), ohranjanje kvalitetne obvodne vegetacije in naravno
urejanje in utrjevanje brežin struge.

· Na vseh območjih je potrebno v čim večji možni meri
ohraniti značilno parcelacijo zemljišč, najznačilnejšo vegeta-
cijo ter v okviru možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo.

· V primeru posega v gozd ali bližino gozda je potrebno
predhodno zagotoviti pogoje za nego in izkoriščanje gozda
in določiti obseg tistega dela, ki daje prvobitno podobo
krajini.

· Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju
gozdnega roba in določiti potrebna dela za oblikovanje in
nego novega roba ter za ohranitev krajinske tipike. Pri tem je
potrebno posvetiti posebno pozornost ohranitvi biološkega
ravnotežja v prostoru, ohranitvi zaščitne funkcije gozda (ve-
ter, erozija), krajinsko-estetski oziroma oblikovni vlogi ter
vplivu na makroklimo ipd. in zagotoviti dostop, ki omogoča
nego gozdnega zaledja.

· Na območjih ohranjanja značilne kulturne krajine ni
dovoljeno razgoljevanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki,
goloseki, ipd.).

· V območjih značilnih pogledov na posebno vredne
krajinske elemente ali elemente grajene strukture niso do-
pustni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

Požarno varstvo

42. člen
Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim normati-

vom, s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi oziro-
ma prometna ureditev mora biti prilagojena potrebam gasil-
ske intervencije, zagotovljene morajo biti zadostne proste
površine za potrebe evakuacije in zadostne količine vode za

gašenje oziroma zagotovljeni dostopi za odvzem požarne
vode iz vodotokov.

2.12. Merila za urejanje zelenih površin

43. člen
V naseljih je potrebno urejati, vzdrževati in varovati ze-

lene površine tako,:
· da se zavarujejo stanovanjska naselja pred prekomer-

nim hrupom, pred onesnaževanjem zraka in pred škodljivimi
vplivi prometa in industrije,

· da se zavarujejo zemljišča pred negativnimi klimatski-
mi in drugimi vplivi,

· da se zagotovi estetski videz naselij in ohranijo pokra-
jinske kvalitete.

44. člen
Za zelene površine se štejejo:
· javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
· skupine gozdnega drevja na površini do 500 m2,
· posamezne skupine dreves in posamezno za naravno

okolje pomembno drevje,
· zelene površine v stanovanjskih naseljih,
· zelene površine ob javnih komunikacijah in vodnih

površinah,
· zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih ter

posameznih turističnih in drugih javnih objektih,
· zelene površine v sklopu kopališč, športnih in otro-

ških igrišč, šolskih vrtov in pokopališč.

45. člen
Drevesa v naseljih in njihovem funkcionalnem prostoru:
· Posamezna drevesa
Govorimo o drevesih, ki so bila zasajena z namenom

urejanja urbaniziranih nepozidanih površin, njihova gospo-
darska funkcija pa je bila podrejena prostorsko oblikovni.

Izbor drevesnih vrst se je izoblikoval v odvisnosti od
naravnih pogojev (podnebje, tla), kulturnega izročila in na-
mena zasaditve. Na obravnavanem območju tako prevladu-
jejo lipe (čaj, med), pojavljajo pa se tudi divji kostanji (milo,
krma), redkeje orehi.

Ločimo:
– javna drevesa (ob sakralnih objektih, na osrednjem

vaškem prostoru, pokopališka drevesa, drevoredi, parkovne
ureditve, gostilniška drevesa),

– zasebna drevesa (hišna drevesa in sadovnjaki).
· Drevoredi:
– Poleg svoje varovalne funkcije (veter, zameti) ozna-

čujejo tudi ceste in poti. Ponavadi so zasajeni v tistem delu
glavne komunikacije, kjer obdelovalne površine prehajajo v
vaške zaselke. Govorimo o drevoredih iz sadnega drevja, ki
so gospodarsko donosna ter v večini primerov predstavljajo
linijski poudarek v prostoru.

· Sadovnjaki:
Za celotno obravnavano območje so značilni sadovnja-

ki ob domačijah in zaselkih. Od tradicionalnih oblikovanih
gospodarskih objektih na robu zaselkov so glavni oblikoval-
ski element silhuete ter predstavljajo mejo med poselitvenim
in obdelovalnim območjem.

46. člen
Investitorji objektov morajo urejati zelene površine v

skladu z lokacijsko dokumentacijo in pogoji lokacijskega
dovoljenja.

Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo zavaro-
vati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na celot-
nem območju gradnje.
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V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo
poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nado-
mestiti v najmanj enakem obsegu in količini.

Po končani gradnji objekta je izvajalec dolžan v skladu
s pogoji lokacijskega dovoljenja zemljišče urediti, zlasti pa
odstraniti gradbene provizorije in odvečni material ter porav-
nati in zatraviti zemljišče.

47. člen
Lastniki so dolžni zelene površine redno vzdrževati.
Vzdrževanje zelenih površin obsega zlasti:
· negovanje in obnavljanje gozdnega, parkovnega in

sadnega drevja, grmičevja in travnih površin,
· vzdrževanje in obnavljanje poti, ograj, inštalacij in

opreme,
· zalivanje zelenih površin,
· košnjo travnih površin,
· odstranjevanje plevela in drugih površin, ki ovirajo rast

parkovnih površin,
· varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in

poškodbami,
· vzdrževanje živih mej ob prometnicah tako, da ne

ovirajo preglednosti na cestišču in ne zakrivajo prometne
signalizacije,

· čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpad-
kov.

Če lastniki ne zagotovijo v določenem roku potrebnih
vzdrževalnih del na zelenih površinah, lahko občinski uprav-
ni organ pristojen za komunalne zadeve odredi, da ta dela
opravi pristojno podjetje na njihove stroške.

48. člen
Na zelenih površinah je prepovedano sekanje, obseka-

vanje ali odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in
grmičevja, razen, če je to predvideno v prostorskih izvedbe-
nih aktih in lokacijskem dovoljenju ali je to potrebno zaradi
preureditve zelenih površin, cestno-prometne varnosti ali iz
drugih utemeljenih razlogov.

Prepovedano je tudi:
· lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetlice ter poškodova-

ti žive meje, drugo zelenje in posode s cvetjem,
· voziti ali parkirati na zelenih površinah izven dovolje-

nih in urejenih poti,
· samovoljno saditi drevje in drugo zelenje,
· z odlaganjem in skladiščenjem raznih materialov in

predmetov uničevati zelene površine,
· postavljati ute, lope in druge objekte,
· zažigati travnate površine, suhljad, odpadke, grmiče-

vje in podobno.

2.13. Urejanje prostora za obrambo in zaščito

49. člen
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih

posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov, se mo-
rajo upoštevati in izvajati, na podlagi ocen ogroženosti zaradi
naravnih in drugih nesreč, predpisani prostorski, urbanistični,
gradbeno-tehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo
nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.

IV. KONČNE DOLOČBE

50. člen
Legalizacija objektov in naprav, zgrajenih brez dovo-

ljenj, je možna samo za tiste objekte, ki izpolnjujejo pogoje
iz tega odloka in so na dan objave tega odloka v Uradnem
listu RS zgrajeni do II. gradbene faze.

51. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Želez-

niki so na vpogled občanom, podjetjem in skupnostim na
Občini Železniki.

52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo poobla-

ščene inšpekcijske službe.

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

prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka – za
ureditvena območja Občine Železniki (Uradni list RS, št.
47/93) in odlok o zazidalnem načrtu šola in vrtec v Selcih
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/79).

54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 080-09-3695
Železniki, dne 7. junija 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

2671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Železniki

Na podlagi 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), 11. in 12. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in statu-
ta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98
in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 15. redni seji
dne 7. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Železniki

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/98.



Uradni list Republike Slovenije Št. 58 / 29. 6. 2000 / Stran 7567

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se:
– črta zaporedna številka 36 in 37,
– doda se ceste zaporednih številk 45, 46, 47, 48 in 49.

Zap. Številka Začetek  Potek Konec Dolžina
št ceste ali na/v  na/v Ceste

odseka  v m1

45 494150 O 494110  TOPOLJE–SLEME-SV. MOHOR
46 494151 O 494110  TOPOLJE–SLEME–SV. MOHOR Z hiš11 3.030
47 494160 O 494081  MEGUŠAR–MIZNIKAR–VANCAR
48 494161 O 494081  MEGUŠAR–MIZNIKAR O 995980 3.002
49 494162 O 995980  MIZNIKAR–VANCAR O 401014 2.210

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se doda občinske javne

ceste zaporednih številk: 168a, 215a, 215b, 215c, 215d,
215e, 230a in 242a.

Zap. Številka Začetek  Potek Konec Dolžina
št ceste ali na/v  na/v Ceste

odseka  v m1

168a 995910 O 494151 BEZOVNICA–CERKEV Z cerkev 590
215a 995930 O 994800 ZG. SORICA–ŠORL Z hiša9 100
215b 995940 O 994800 ZG. SORICA–KENDA Z hiša18 50
215c 995950 O 994890 SP. SORICA–FAJFAR Z hiša12 61
215d 995960 O 994950 SORŠKI POTOK–THALER Z hiša 117
215e 995970 O R2-403 R2-403–PODROŠT Z hiša1a 380
230a 995980 O 494161 MIZNIKAR–401013 O 401013 1.732
242a 995990 O 494011 POTOK–BREGAR Z hiša3 190

in se črta zaporedne številke: 164, 165 in 225.

4. člen
K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občin-

skih cest v Občini Železniki, določenih s tem odlokom, je
bila v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS št. 48/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št.
347-05-3/00 z dne 7. 6. 2000.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-3696
Železniki, dne 7. junija 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŽETALE

2672. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Žetale za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94) in 104. člena statuta Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Žetale
na 15. seji dne 26. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračunu Občine Žetale

za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Žetale za leto 1999.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999

so naslednji:
1. Proračun
– skupaj prihodki 176,906.760,64 SIT
– skupaj odhodki 146,670.144,20 SIT
– presežek prihodkov 30,236.616,44 SIT

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 30.236.616,44

SIT se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi za
prenos v naslednje leto.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 403-03-0001/2000
Žetale, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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2673. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Žetale

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99)
je Občinski svet občine Žetale na seji dne 25. 5. 2000
sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Žetale

I
Javna infrastruktura na področju kulture postane ne-

premičnina, ki je bila 17. 12. 1994 družbena lastnina v
upravljanju Krajevne skupnosti Žetale in pretežno namenje-
na opravljanju kulturne dejavnosti: Prosvetna dvorana Žetale
(parc. št. 7, k.o. Žetale, št. zemlj. knj. vl. 340).

II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

III
Nepremičnina iz. I. točke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju infrastrukture zaznamuje v zemlji-
ški knjigi.

IV
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spre-

meniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Žetale.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-0015/2000-7
Žetale, dne 25. maja 2000.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

2674. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v svetu Osnovna šola Žetale

Na podlagi 16. člena ststuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99) in 16. člena odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale (Ura-
dni list RS, št. 10/00) je Občinski svet občine Žetale na seji
dne, 26. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu

Osnovna šola Žetale

I
Občinski svet občine Žetale imenuje v svet Osnovne

šole Žetale naslednje predstavnike:

1. Boris Jazbec, Žetale 12/a,
2. Jožef Krivec, Žetale 1,
3. Anton Furman, Dobrina 57/a.

II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 062-02-0015/2000-14
Žetale, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

2675. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje malega
gospodarstva v Občini Žetale

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99 je Občinski svet občine Žetale na seji dne
26. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna

za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Žetale

1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in kriteriji

dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševa-
nje malega gospodarstva.

2. člen
Pospeševanje se zagotavlja s subvencioniranjem obre-

stne mere za kredite, ki jih upravičenci najamejo pri določe-
ni poslovni banki.

3. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva so sredstva,

zagotovljena s proračunom Občine Žetale, dogovorjena ban-
čna sredstva in morebitna druga sredstva.

4. člen
Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko za-

prosijo:
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, oziroma na pri-
stojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske dru-
žbe.

Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj
in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na
območju Občine Žetale. Prav tako morajo imeti prosilci prav-
ne osebe sedež, fizične osebe pa stalno prebivališče v
Občini Žetale.

5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se

izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Občina Žetale.
Pred objavo razpisa župan sklene z ustrezno poslovno

banko pogodbo, s katero se dogovori o obliki pospeševanja, o
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višini zagotovljenih sredstev občinskega proračuna, o pogojih
pod katerimi se posamezna sredstva razdeljujejo ter medseboj-
ne pravice in obveznosti med občini, in poslovno banko.

6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. opredelitev prosilcev,
5. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
8. navedba mesta oddaje vlog.

7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delov-

na mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini
Žetale,

– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju pri-
jaznejši proizvodni proces,

– ki zagotavlja boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve
občanom,

– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na
razvoj občine,

– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične po-
nudbe in nočitvenih kapacitet v občini.

8. člen
Vlogo za subvencijo obrestne mere prosilci vložijo na

poslovni banki, izbrani za poslovno sodelovanje z občino, ki
vlogo prouči in občini posreduje v potrditev sklep o dodelitvi
kredita s subvencionirano obrestno mero.

9. člen
Višina dodeljenega kredita s subvencionirano obrestno

mero je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in možno-
sti zavarovanja kredita, vendar ne sme biti višja od 70%
vrednosti investicije.

10. člen
Višina sredstev za namene malega gospodarstva se bo

določila s proračunom Občine Žetale.

11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, na-

menjenih spodbujanju razvoja malega gospodarstva, nadzo-
ruje nadzorni odbor.

12. člen
Če se ugotovi nenamenska poraba dodeljenih sred-

stev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zako-
nitimi obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine
Žetale.

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 062-02-0015/2000-8
Žetale, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

HAJDINA

2676. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hajdina

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94), zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 16. člena
statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet
občine Hajdina na 14. seji dne 22. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega reda in miru,
– ljudi in premoženja,
– zdravja in čistoče,
– okolja.
Prav tako so predpisane kazenske določbe v primeru

kršitve odloka.

2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v

Občini Hajdina. Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na
njenem območju, kakor tudi osebe ki niso njeni občani, so
dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo,
vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali
počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja,
spoštujejo javno moralo, skrbijo za privlačen videz v občini
in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku
obvezna ali prepovedana.

3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku, so neposredno

odgovorne osebe, ki jih same storijo.
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, so odgo-

vorni starši oziroma skrbniki ali rejniki.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu

in javni prireditvi, ki morajo potekati v skladu z zakonodajo,
je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi
organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga
odgovorna oseba ali zasebni gostinec.

Taka oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost

na prireditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se vinjenim osebam ne daje ali toči

alkoholnih pijač;
3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni

red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo goste;
4. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o

priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti lokal po
izteku obratovalnega časa;

5. poskrbeti, da se mladina do 16. leta starosti po
22. uri, brez spremstva staršev, ne zadržuje na prireditve-
nem prostoru ali v javnem lokalu;
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6. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in
javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne
ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;

7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovo-
ljenja o dovolitvi prireditve, z upoštevanjem predhodnega
mnenja občine.

5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter

točiti v javnih lokalih in prireditvenem prostoru alkoholne
pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod
vplivom alkohola;

2. točiti alkoholne pijače mladim, mlajšim od 15. let;
3. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je kajenje

prepovedano;
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben

način trošiti vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je
trošenje za te namene omejeno;

5. puščati motorna vozila, z delujočimi motorji ali ogre-
vati motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute; razen v
zimskem času,

6. ustavitev in parkiranje motornega vozila na delu ce-
ste, kjer bi bil prost prehod na cesti širok manj kot 3 m ali na
mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni
znak;

7. v stanovanjski soseski opravljati dela in dejavnosti, ki
povzročajo prekomeren hrup, v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, razen za kmetijska opravi-
la;

8. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane spre-
vode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne
prireditve;

9. po stanovanjskih in na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo ali nadlegovati občane s prodajo predmetov brez akvi-
ziterskega pooblastila gospodarske družbe;

10. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna
znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, napra-
ve za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke in druge naprave ali predmete za splo-
šno rabo;

11. voziti prevozna sredstva brez naprave za dušenje
zvoka v izpušni cevi in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;

12. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;

13. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
14. izzivati pretepe, nerede in prepire na javnih krajih;
15. puščati oziroma odlagati poškodovana, pokvarje-

na, nevozna vozila in kosovne odpadke na javnem prostoru
ali zelenici, kmetijski površini, gozdni površini ali na drugi
površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba.

6. člen
Upravljalec kartodroma v Hajdošah natančen urnik tre-

ningov in tekmovanj objavlja v občinskem glasilu Hajdinčan.

7. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem jav-

nem mestu lahko prepove pristojni organ občine, če ugoto-
vi, da je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na
področju javnega reda in miru v občini.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen
Z namenom, da se zavaruje ljudi in njihovo premože-

nje, je prepovedano:
1. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa

brez nagobčnika oziroma psa, ki s svojim lajanjem pretirano
moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorilo »Hud pes«,
če je pri hiši tak pes;

2. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;
3. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo

žico ali steklenimi drobci;
4. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem

stanju, da ovira ali ogroža prometno varnost občanov;
5. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površi-

nah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

6. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

7. odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine,
ki so javnega pomena;

8. sežigati travo, listje in druge odpadke na kraju, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar se javno objavi povečana ali
velika nevarnost požarov;

9. odmetavati cigaretne in druge ogorke ter odlagati
pepel na kraju, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati
ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo, ki je
splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke;

11. metati kamenje ali druge predmete in streljati, kjer
je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja.

9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali uprav-

ljavec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu

in kvarijo videz vaške skupnosti;
2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki

zmanjšujejo preglednost;
3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri

katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo var-
nost mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. škropiti sadno drevje in trto tako, da je ogroženo

zdravje ljudi in nevarno za zastrupitev čebel – fitofarmacevt-
ska sredstva ne smejo priti v neposreden stik s človekom in
se ne smejo razpršiti na sosednje kulture, objekte oziroma
parcele, za to je potrebno predhodno obvestiti sosede pred
vsakim škropljenjem, o uporabljenem sredstvu in omogočiti
dostop do navodila o uporabi sredstva še 48 ur po škroplje-
nju;

2. voditi pse na potrebo v naravno okolje, lastnike psov
se zavezuje, da pospravijo pasje iztrebke;

3. metati, puščati ali odlagati odpadke, razne snovi in
predmete v naravno okolje, to je na prostor ob cestah, na
travnike, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določe-
ni. Če ne ukrepa za zaščito varstva, je odgovoren tudi lastnik
takega zemljišča;

4. onesnažiti vodo namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odpadke, fekalije ali gnojnico v potoke, v opušče-
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ne vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke ter na
območje objektov za preskrbo s pitno vodo;

5. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi, izlivati v kanali-
zacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive
snovi;

6. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in puščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov ter na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. voditi živali razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroš-
ka igrišča ter na pokopališče;

9. na športnih igriščih in drugih javnih prostorih zane-
marjati red in čistočo (vključiti dežurstvo).

V. VARSTVO OKOLJA

11. člen
Zaradi varstva okolja je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati

zidove hiš in drugih stavb, ograj in podobno;
2. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso določena za taborjenje oziroma brez ustreznega dovo-
ljenja;

3. opuščati primerno urejenost nezazidanih parcel v sta-
novanjskih soseskah, kot je pravočasna košnja in podobno.

12. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije, morajo takoj očisti-
ti javno cesto, ki so jo onesnažili s prstjo, blatom ali hlevskim
gnojem, pri vožnji ali obračanju.

13. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena,

prav tako reklamni in javni napisi, ki ne smejo ovirati dostopa
in preglednosti.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

VI. NADZOR

14. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega odloka opravljajo občin-

ski redarji in osebe, ki jih pooblasti župan. Ti organi lahko
izvedejo kazni in odredijo ukrepe za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti ter predlagajo uvedbo postopka o prekršku.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:
– 5. in 6. člen – varstvo javnega reda in miru,
– 8. in 9. člen – varstvo ljudi in premoženja,
– 10. člen – varstvo zdravja in čistoče,
– 11., 12. in 13. člen – varstvo okolja.
Prav tako se z navedenim kaznuje odgovorni posamez-

nik, ki krši omenjene člene tega odloka, v zvezi z drugim
odstavkom 3. člena tega odloka.

16. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, krši določbe omenjenih členov, ki so navedeni v
prvem odstavku 15. člena.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

17. člen
Denarna kazen se izreče za vsak storjeni prekršek. O

plačani denarni kazni se izda potrdilo.
Če storilec denarne kazni ne plača, se mu izda plačilni

nalog (položnica). Storilec lahko kazen plača ali vloži ugovor
na organ, ki je izdal nalog.

Celoten postopek se vodi v skladu z zakonodajo.

VIII. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 221-01/2000
Hajdina, dne 22. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2677. Pravilnik o dodeljevanju občinskih socialnih
pomoči v Občini Hajdina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 14. redni seji
dne 29. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči

v Občini Hajdina

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

dodelitev občinskih socialnih pomoči v Občini Hajdina.

2. člen
Do občinskih socialnih pomoči so upravičeni občani s

stalnim prebivališčem v Občini Hajdina, ki jim je zaradi tre-
nutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč obči-
ne, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske.

Kriterij za dodelitev občinskih socialnih pomoči je cen-
zus, določen v 26. členu o socialnem varstvu, z upošteva-
njem socialnih razmer upravičenca.

3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna

pomoč. Denarno pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi

dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem
varstvu.
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4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kritju stroškov v šoli (ma-

lica ipd.);
– plačilu letovanj otrok in šole v naravi osnovnošolcem;
– nakupu ozimnice;
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potreb-

ne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije;

– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev tre-
nutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih raz-
mer upravičenca.

Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč tudi ta-
krat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika
(vendar ne več kot za 100%), v primerih težje bolezni v
družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elemen-
tarnih nesreč.

5. člen
Višina denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in naj-

več do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o
socialnem varstvu, na osebo.

Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upra-
vičencu, razen letovanja in šole v naravi ter v primeru, ko
upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za sled-
nje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.

6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem

znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne
dodeli, če:

– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku
ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih
članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih čla-
nov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma
dajalo dohodke;

– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobiva-
jo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.

7. člen
Postopek za dodelitev občinske socialne pomoči vodi

Občinska uprava občine Hajdina, na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevek za dodelitev občinske social-

ne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske social-
ne pomoči«, pri občinski upravi.

Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnje-
vanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s
tem pravilnikom.

Občinska uprava odloči o upravičenosti zahtevka s skle-
pom, na podlagi predhodnega mnenja pristojnega centra za
socialno delo glede vlagateljevega doseganja cenzusa po
26. členu zakona o socialnem varstvu oziroma dokazil dru-
ge ustrezne institucije (npr. RKS v primeru plačila letovanja
otrok) ter mnenja Odbora za družbene dejavnosti pri Občin-
skem svetu občine Hajdina glede socialnih razmer upravi-
čenca.

Zoper sklep občinske uprave je možna pritožba, ki jo
mora občan vložiti v roku osmih dni po prejemu sklepa.

O pritožbi zoper sklep občinske uprave, odloča župan
Občine Hajdina.

8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v prora-

čunu Občine Hajdina.

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

nem listu RS.

Št. 150-01/2000
Hajdina, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2678. Pravilnik o kreditiranju programov za
pospeševanje kmetijstva Občine Hajdina v letu
2000

Na podlagi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto
2000 (Uradni list RS, št. 109/99) in 7. člena statuta Občine
Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in
Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina
na 14. redni seji dne 29. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o kreditiranju programov za pospeševanje

kmetijstva Občine Hajdina v letu 2000

1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določajo nameni upo-

rabe sredstev, pogoji za pridobitev sredstev, način in rok za
vlaganje zahtevkov ter vsebina dokumentacije za uveljavlja-
nje sredstev finančnih intervencij za pospeševanje kmetijs-
tva v Občini Hajdina.

2. člen
Finančna sredstva so namenjena za:
1. graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objek-

tov kmetije;
2. razširitev, posodobitev in pridobivanje novih zmoglji-

vosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
3. nakup zemlje;
4. nakup osnovnih sredstev in opreme za kmetijsko

dejavnost.

3. člen
Krediti bodo dodeljeni pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera: najugodnejši ponudnik banke,
– rok vračila: 5 let;
– zavarovanje kredita:

– pri zavarovalnici Maribor – po potrebi po poseb-
nem aranžmanu,

– (dogovor: Zavarovalnica Maribor, Nova kreditna
banka Maribor, enota Ptuj, Ljubljanska banka, podružnica
Ptuj, Poštna banka Maribor in Občina Hajdina),

– zastava nepremičnin in premičnin na podlagi cenil-
nega zapisnika in zemljiškoknjižnega izpiska ali računa koli-
kor gre za nova osnovna sredstva;

– ostalo: v skladu s poslovno politiko banke;
– lastna sredstva: minimalno 50% predračunske vred-

nosti;
– moratorij na glavnico: od 6 mesecev do enega leta.
Vse stroške v zvezi z najemom kredita nosi kreditoje-

malec.

4. člen
Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo do 30 dni po

objavi natečaja v sredstvih javnega obveščanja.
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5. člen
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki

imajo stalno prebivališče in sedež v Občini Hajdina in jim je
kmetijstvo glavna dejavnost.

6. člen
Kreditna sredstva bodo odobrena na podlagi kreditne

sposobnosti ter programa Občine Hajdina.

7. člen
Pregled vlog prosilcev in izbiro koristnikov kredita opra-

vi Odbor za kmetijstvo in gospodarstvo po mnenju OZVŽ
Ptuj.

V skladu z razpisom banka poda svoje mnenje o spo-
sobnosti odplačevanja kredita in obliki zavarovanja.

Odbor za kmetijstvo in gospodarstvo pripravi predlog in
ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

8. člen
Dokumentacija za pridobitev sredstev je naslednja:
– dokumentacija, ki jo zahteva banka;
– poslovni načrt oziroma investicijski načrt (program).

9. člen
Upravičenci naslovijo vloge z vsemi potrebnimi dokazili

na Občino Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina.

10. člen
Namensko uporabo sredstev pri koristnikih spremlja

pristojni organ Občine Hajdina, ki ga imenuje župan na
predlog odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.

11. člen
V primeru, da prosilec nenamensko koristi posojilo

oziroma ne realizira ciljev kreditiranega programa, mora sred-
stva pridobljena s tem kreditom vrniti v skladu z določili
pogodbe o odobritvi kredita.

12. člen
Kreditna sredstva morajo biti koriščena v roku, ki je

določen s pogodbo o odobritvi kredita.

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 320-01/2000
Hajdina, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2679. Pravilnik o kreditiranju programov za
pospeševanje malega gospodarstva Občine
Hajdina v letu 2000

Na podlagi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto
2000 (Uradni list RS, št. 109/99) in 7. člena statuta Občine
Hajdina je Občinski svet občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99)
na 14. redni seji dne 29. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o kreditiranju programov za pospeševanje

malega gospodarstva Občine Hajdina
v letu 2000

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

dodeljevanje posojil za pospeševanje malega gospodarstva.

2. člen
Posojila se dodeljujejo za:
1. nakup, graditev ali adaptacijo prostorov – namenje-

nih poslovni dejavnosti,
2. nakup osnovnih sredstev in opreme,
3. razširitvi in posodobitvi obstoječih proizvodnih in

storitvenih kapacitet,
4. odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest in

samozaposlovanju.

3. člen
Za posojilo lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in obrtniki,
– samostojni podjetniki po registru,
– gospodarske družbe v zasebni lasti,
– občani, ki se bodo samozaposlili.
Za sredstva lahko zaprosijo tisti prosilci, ki imajo regi-

strirano dejavnost in sedež na območju Občine Hajdina.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki bodo zaposli-
li občane s stalnim prebivališčem v Občini Hajdina, kateri
svojo dejavnost opravljajo na območju Občine Hajdina, ima-
jo sedež dejavnosti izven Občine Hajdina, vendar je pogoj,
da je nosilec občan Občine Hajdina in zaposluje občane iz
Občine Hajdina.

4. člen
Krediti bodo dodeljeni pod naslednjimi pogoji:
– obrestna meta: najugodnejši ponudnik banke,
– rok vračila: do 5 let;
– zavarovanje kredita:

– pri zavarovalnici Maribor – po potrebi po poseb-
nem aranžmanu (dogovor: Zavarovalnica Maribor, Nova KB
Maribor, enota Ptuj, Ljubljanska banka, podružnica Ptuj,
Poštna banka Maribor in Občina Hajdina),

– zastava nepremičnin in premičnin na podlagi cenil-
nega zapisnika in zemljiškoknjižnega izpiska, ali računa koli-
kor gre za nova osnovna sredtva,

– ostalo: v skladu s poslovno politiko banke;
– lastna sredstva: minimalno 50% predračunske vred-

nosti,
– moratorij na glavnico: od 6 mesecev do 1 leta.
Vse stroške v zvezi z najemom kredita nosi kreditoje-

malec.
V primeru, da prosilec nenamensko koristi posojilo ali

zmanjša število zaposlenih pred potekom dveh let oziroma
ne realizira programa oziroma investicijskega načrta, se mu
lahko posojilo spremeni v posojilo po komercialnih pogojih
iste banke. Posojilojemalec, ki nenamensko koristi kredit po
pogojih tega pravilnika ni upravičen do kredita v naslednjih
dveh letih.

5. člen
Natečaj za pridobitev sredstev bo objavljen v sredstvih

javnega obveščanja.
Vloge za pridobitev sredstev se vložijo 30 dni po objavi

natečaja v sredstvih javnega obveščanja.
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6. člen
Kreditna sredstva bodo odobrena fizičnim ali pravnim

osebam na podlagi kreditne sposobnosti in investicijskih
programov.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli tisti prosilci,
ki bodo imeli večji delež lastnih sredstev.

7. člen
Pregled vlog prosilcev in izbiro koristnikov kredita opra-

vi izbrana banka in Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
občine Hajdina.

V skladu z razpisom banka poda svoje mnenje o spo-
sobnosti odplačevanja kredita in obliki zavarovanja Odboru
za gospodarstvo in kmetijstvo občine Hajdina.

8. člen
Vlogi za dodelitev sredstev je potrebno predložiti:
– poslovni načrt oziroma investicijski načrt (program),
– drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka,
– registracijo dejavnosti.

9. člen
Upravičenci naslovijo vloge z vsemi potrebnimi dokazili

na Občino Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina.

10. člen
Namensko uporabo sredstev pri koristnikih spremlja

pristojni organ Občine Hajdina, ki ga imenuje župan na
predlog odbora.

11. člen
Kreditna sredstva morajo biti koriščena v roku, ki je

določen s pogodbo o odobritvi kredita.

12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 313-01/2000
Hajdina, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2680. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna Občine Hajdina

Na podlagi 29. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00)
in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je
Občinski svet občine Hajdina na 14. seji dne 22. 5. 2000
sprejel

S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih

uporabnikov proračuna Občine Hajdina

1
S tem sklepom se določajo neposredni in posredni

uporabniki proračuna Občine Hajdina.

2
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:
– Občina Hajdina.

3
Posredni uporabniki občinskega proračuna so:
– Osnovna šola Hajdina.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-01/2000
Hajdina, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2681. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega
delovnega telesa Občinskega sveta občine
Hajdina v Odbor za varstvo okolja in urejanje
prostora

Na podlagi 25. in 26. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list
RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 14.
redni seji dne 22. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju člana stalnega

delovnega telesa Občinskega sveta občine
Hajdina v Odbor za varstvo okolja in urejanje

prostora

1. člen
Danica Hren se razreši kot član Odbora za varstvo

okolja in urejanje prostora Občine Hajdina.

2. člen
V Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora Občine

Hajdina se imenuje novi član Janko Merc, stanujoč Zg.
Hajdina 100/b, tako da deluje Odbor za varstvo okolja in
urejanje prostora v naslednji sestavi:

1. Karl Svenšek, Gerečja vas 4,
2. Milan Brodnjak, Zg. Hajdina 56,
3. Franc Cartl, Zg. Hajdina 53,
4. Alfonz Strnad, Hajdoše 43/a,
5. Anica Drevenšek, Gerečja vas 39,
6. Branko Kamenšek, Draženci 49/a,
7. Janko Merc, Zg. Hajdina 100/b,
8. Zdenka Godec, Draženci 21/d.

3. člen
Mandatna doba imenovanih članov stalnih delovnih te-

les občinskega sveta traja dokler traja mandat sedanjega
Občinskega sveta občine Hajdina.

4. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem

listu RS.
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Št. 353-01/2000
Hajdina, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

JESENICE

2682. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Jesenice za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 26. in 45. člena statuta Občine Jeseni-
ce (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99)
in 87. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97,
38/99) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji
dne 25. 5. 2000 sprejel odlok o zaključnem računu prora-
čuna Občine Jesenice za leto 1999

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Jesenice za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jeseni-

ce za leto 1999.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Je-

senice za leto 1999 izkazuje:
prihodke 1.637,021.938,95 SIT
odhodke 1.731,165.838,07 SIT
proračunski primanjkljaj 94,143.899,12 SIT

Račun finančnih terjatev in naložb Občine Jesenice za
leto 1999 izkazuje:

prejemke 10,515.999,17 SIT
izdatke 1,300.000,00 SIT
presežek 9,215.999,17 SIT

Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 izka-
zuje:

prejemke 0,00 SIT
izdatke 4,853.671,60 SIT
neto zadolževanje 4,853.671,60 SIT

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna Občine Je-
senice za leto 1999 znaša 89,781.571,55 SIT.

Ob upoštevanju prenosa sredstev na računu iz leta
1998 v višini 82,003.915,12 SIT, znaša negativno stanje
sredstev na računu konec leta 1999 7,777.656,40 SIT, ki
se pokrije iz prihodkov oziroma prejemkov v naslednjem
letu.

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za

leto 1999 izkazuje:
prihodke 11,836.108,00 SIT
odhodke 12,787.658,00 SIT
primanjkljaj 951.550,00 SIT

Posamezne krajevne skupnosti izkazujejo naslednji pre-
sežek oziroma primanjkljaj:

– KS Hrušica –107.360,00 SIT
– KS Planina pod Golico –52.118,00 SIT
– KS Staneta Bokala –101.885,00 SIT
– KS Cirila Tavčarja –81.611,00 SIT
– KS Mirka Roglja Petka –77.865,00 SIT
– KS Sava –228.457,00 SIT
– KS Podmežaklja –118.883,00 SIT
– KS Javornik Koroška Bela 458.793,00 SIT
– KS Blejska Dobrava –642.110,00 SIT

Ob upoštevanju prenosa sredstev na računu iz leta
1998 v višini 855.483 SIT, znaša negativno stanje sredstev
na računu konec leta 1999 96.067 SIT.

Presežek sredstev krajevne skupnosti se prenese na
sredstva na računu te krajevne skupnosti in se porabijo v
naslednjem letu. Primanjkljaji sredstev krajevnih skupnosti
pa se pokrijejo iz prihodkov naslednjega leta.

4. člen
V proračunsko rezervo Občine Jesenice je bilo v letu

1999 izločeno 8,990.000 SIT, iz rezerve pa je bilo za
naravne nesreče izplačano 153.000 SIT.

Ostanek sredstev rezerve iz leta 1999 v višini
8,837.000 SIT povečuje proračunski sklad.

5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled načrtovanih

in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna občine in
krajevnih skupnosti, pregled načrtovanih in realiziranih pre-
jemkov in izdatkov računa finančnih terjatev in naložb prora-
čuna občine, pregled načrtovanih in realiziranih izdatkov
računa financiranja proračuna občine, pregled porabe sred-
stev splošne proračunske rezervacije in pregled oblikovanja
in porabe sredstev proračunske rezerve občine, ki so prilo-
ga tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-11/98 -21801
Jesenice, dne 25. maja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

LENDAVA

2683. Odlok o prometni ureditvi v Občini Lendava

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99), 17. in 18. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) je Občinski svet občine
Lendava na 15. seji dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o prometni ureditvi v Občini Lendava
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestne-

ga prometa na javnih prometnih površinah in drugih javnih
površinah v mestu Lendava ter v naseljih na območju Obči-
ne Lendava, omejitev in prepoved prometa, režim posebnih
prometnih storitev, začasno omejitev, preusmeritev ali pre-
poved prometa, odstranitev in zadržanje nepravilno parkira-
nih vozil, odstranitev zapuščenih vozil in drugi pogoji za
nemoteno urejanje prometa.

2. člen
V tem odloku se uporabljajo izrazi z naslednjimi po-

meni:
– javna cesta je tista prometna površina v splošni rabi,

ki jo je pristojni organ, v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest, razglasi za javno cesto in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in
drugimi predpisi,

– javna pot je javna prometna površina, ki ne izpolnju-
je predpisanih pogojev za lokalno cesto ali je namenjena
posameznim vrstam udeležencev v cestnem prometu, kot
so pešci, goniči, jezdeci, kolesarji, vozniki koles s pomož-
nim motorjem, vozniki traktorjev in kmetijske mehanizacije.
Če je javna pot namenjena le posamezni vrsti udeležencev
v cestnem prometu, mora biti označena s predpisano sig-
nalizacijo,

– prometni režim je s prometno signalizacijo določeno
vodenje prometa na javnih prometnih površinah z namenom
zagotoviti čim večjo varnost in pretočnost prometa.

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih po-
men ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen
kot ga določata zakon o javnih cestah in zakon o varnosti
cestnega prometa.

3. člen
Javne prometne površine po določbah tega odloka so

vse ceste, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površi-
ne, avtobusna postajališča in urejene pešpoti, ki služijo na-
menu odvijanja cestnega prometa.

II. OMEJITVE IN PREPOVED PROMETA

Omejitev hitrosti

4. člen
V naseljih Občine Lendava, ki so označena s promet-

nim znakom “ime naseljenega kraja”, je hitrost vožnje s
splošnim predpisom omejena na 50 km/h. Za območje
omejene hitrosti, če je zaradi gostote prometa pešcev in
njihove varnosti potrebna omejitev hitrosti pod 50 km/h, se
hitrost ne sme omejiti na manj kot 30 km/h.

Na posameznih odsekih javnih cest v naseljih lahko
občinski upravni organ z odločbo določi večjo dovoljeno
hitrost, vendar največ do 70 km/h, oziroma hitrost vožnje,
kjer to pogojuje prometna varnost, omeji pod 50 km/h.

5. člen
Hitrost vožnje vozil izven naselja ne sme biti omejena

na hitrost pod 40 km/h, razen če to terjajo ukrepi za zavaro-
vanje ceste ali prometa na njej.

Umirjanje prometa

6. člen
Za območje umirjenega prometa se določi del ceste ali

cesto v naselju ali del naselja, kjer obstaja povečana nevar-
nost za varnost udeležencev v prometu.

Območje iz prejšnjega odstavka se zavaruje z ustrezno
signalizacijo in napravami.

7. člen
Za umirjanje cestnega prometa se izbere takšna fizič-

na, svetlobna ali druga naprava, ki udeležencem v cestnem
prometu onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo.

Fizične ovire za umirjanje prometa je dovoljeno postav-
ljati le v naseljih. Pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob
katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem pro-
metu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v nase-
lju, je postavitev fizičnih naprav obvezna.

Na območju umirjenega prometa imajo prednost
pešci.

Cone za pešce

8. člen
Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so

posebej označene.
V conah za pešce je prepovedan promet, ustavljanje in

parkiranje vozil, razen za intervencijska vozila policije, gasil-
cev in prve pomoči.

Promet s kolesi je v conah za pešce dovoljen samo
tam, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.

9. člen
Promet z vozili na conah za pešce iz 8. člena je dovo-

ljen samo za stanovalce, ki imajo vhod v garažo oziroma na
dvorišče.

V conah za pešce je promet v vsakem času dovoljen za
nujne vožnje vozilom policije, vozilom Ministrstva za obram-
bo, reševalne službe, gasilcev, zdravstvene službe ob obi-
sku bolnikov in inšpekcijskih služb.

10. člen
Kadar je v conah za pešce izjemoma dovoljen promet z

vozili, je hitrost vožnje omejena na 5 km/h, prednost pa
imajo pešci.

III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

11. člen
Ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno:
1. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m

pred prehodom;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, peš-

poti ali kolesarskem pasu;
3. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od preho-

da oziroma proge;
4. v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega

prečnega roba vozišča;
5. v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu;
6. na označenem avtobusnem postajališču na vozišču

ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postaja-
lišču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;

7. na ozkem nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod
klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
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8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavlje-
nim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno
črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno
drugo oviro na cesti široki manj kot 3 m;

9. na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in
odstavnem pasu;

10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni
prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;

11. na vozišču ceste izven naselja;
12. na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene

prometu vozil;
13. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemo-

gočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu;
14. na označenem parkirnem prostoru za invalide, ra-

zen invalidov, ki imajo veljavno parkirno karto;
15. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim

vozilom.

12. člen
Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano

parkiranje in ustavljanje, je izjemoma dovoljeno ustavljanje z
vozili zaradi dostave.

13. člen
Na območju Občine Lendava so za parkiranje name-

njene naslednje javne površine:
– parkirne površine, določene s prometno signalizaci-

jo, kot parkirni prostor (parkirni prostori so označeni z belo
barvo oziroma so za parkirišča namenjene makadamske
površine),

– modre cone, označene z modro črto in prometno
signalizacijo, namenjene za časovno omejeno parkiranje,
kjer se plačuje parkirnina (parkirni prostori so označeni z
modro barvo),

– parkirne površine, določene s prometno signalizaci-
jo, kot parkirni prostor, kjer se plačuje parkirnina,

– rezervirani parkirni prostori (parkirni prostor je ozna-
čen z rumeno barvo),

– površine ob javnih cestah, kjer po zakonskih predpi-
sih o varnosti cestnega prometa ali s prometno signalizacijo,
parkiranje ni prepovedano.

14. člen
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe službenih vozil na podlagi pred-

hodnega dovoljenja,
– prostori za parkiranje vozil invalidnih oseb,
– prostori za parkiranje tovornih motornih vozil in avto-

busov,
– prostori stanovalcev v mestu in drugih naseljih, rezer-

viranih na podlagi najemne pogodbe, sklenjene za posa-
mezno parkirišče.

Rezervirani parkirni prostori se pridobijo na podlagi
najemne pogodbe.

Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni
s prometno signalizacijo ter fizično ločeni tako, kot to določi
občinski upravni organ. Stroški signalizacije teh prostorov
gredo v breme uporabnika oziroma najemnika. Na njih lahko
parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba
parkirnega prostora.

15. člen
Občinski upravni organ z odločbo o postavitvi promet-

ne signalizacije določi, katerim vozilom je parkirna površina
namenjena, omejitev časa parkiranja in obveznost plačila
parkirnine.

Višina parkirnine se določi s sklepom župana.

16. člen
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov na javnih promet-

nih površinah je prepovedano, razen kadar je to dovoljeno s
prometno signalizacijo.

Občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli in določi
pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil in avtobusov
na drugih površinah izven lokacije urejenih parkirišč, če je to
nujno za nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali stori-
tvene dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v
prometu.

17. člen
Voznik vozila je dolžan pri parkiranju vozila na javni

parkirni površini upoštevati prometno ureditev parkirišča. Na
parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in je
parkiranje časovno omejeno, mora voznik plačati parkirnino
in parkirni listek odložiti na vidnem mestu na armaturni ploš-
či vozila, da je možna zunanja kontrola.

Dovoljeni čas parkiranja in obveznost plačila parkirnine
se označita na dopolnilni tabli prometnega znaka.

18. člen
Upravljalec javnega parkirnega prostora oziroma Obči-

na Lendava je dolžna skrbeti za vzdrževanje prometne signa-
lizacije, skrbeti za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki
nastane na parkiranem vozilu.

Za parkiranje motornih vozil na urejenih in nadzorova-
nih parkirnih prostorih mora uporabnik plačati parkirnino. Za
uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo uporabni-
ki najemnino.

Višino najemnine za rezervirane parkirne prostore dolo-
či s sklepom Občinski svet občine Lendava.

IV. POSEBNA UPORABA JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN

19. člen
Javne prometne površine se lahko s soglasjem občin-

skega upravnega organa uporabljajo tudi za postavljanje
kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih go-
vorilnic, uličnih avtomatov, reklamnih in drugih panojev, grad-
bišč, začasnih deponij materiala, ograj, stebrov in podobno,
kadar to ne moti prometa.

Predlagatelj mora za posebno uporabo javnih promet-
nih površin pridobiti soglasje občinskega upravnega organa.
Najemna pogodba je sestavni del zahtevanega soglasja.

Če komunalna inšpekcija ugotovi, da je na javni pro-
metni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega
člena brez soglasja občinskega upravnega organa ali v nas-
protju s soglasjem, z odločbo, odredi takojšnjo odstranitev
takšnega objekta na stroške lastnika objekta.

V. POSEBNI PROMETNI REŽIM

Dostava blaga

20. člen
Dostava blaga (dovoz in odvoz) za oskrbo je dovoljena

samo od 5. do 10. ure razen na mestih, kjer je s prometno
signalizacijo drugače določeno.

21. člen
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah

ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora
biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je
potrebno prometno površino temeljito očistiti.
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Izvajalec dostave blaga si mora za dostavo in odvoz
blaga pridobiti ustrezno dovoljenje občinskega upravnega
organa.

Prepoved prometa

22. člen
Na območju Občine Lendave je izrecno prepovedan

promet vozil skupne mase nad 7,5 ton razen na podlagi
posebnega dovoljenja in kjer je s prometno signalizacijo
drugače urejeno.

Delo na javnih prometnih površinah

23. člen
Delo na javnih prometnih površinah (gradnja, rekon-

strukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena
varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem
prometu. Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora
biti ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Ka-
dar je potrebno zaradi izvedbe del postaviti gradbeni oder,
mora izvajalec zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa posta-
viti tako, da ne bo ogrožal udeležence v prometu.

Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil

24. člen
Občinski inšpektor oziroma občinski redar sta poob-

laščeni uradni osebi v Občini Lendava, ki lahko odredita
odvoz vozila oziroma na vozilo montira oviro za nadaljnjo
vožnjo:

– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem pro-
storu,

– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih peš-
cem,

– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parku,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali gara-

žo,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in

označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za

razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z grad-
bišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),

– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni
površini,

– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepovedu-
je vertikalna ali horizontalna signalizacija,

– če je vozilo parkirano na cestišču, kjer je posebej
označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena
splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne ali druge
prireditve.

Kadar takšno vozilo ogroža druge udeležence v cest-
nem prometu, odredi odstranitev vozila policist.

Odstranjevanje in odvoz vozil se opravi na stroške last-
nika.

25. člen
Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti

zagotovljen primerno urejeni prostor. Postopek odvoza,
hrambe in izdajanja vozil ter nameščanja in odstranjevanja
ovir na kolesih vozil za nadaljnjo vožnjo in višino stroškov
določi Občinski svet občine Lendava.

26. člen
Župan občine sklene posebno pogodbo z izvajalcem

odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in z izvajal-
cem shranjevanja in varovanja odpeljanih vozil.

27. člen
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani

vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala
pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati
50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni
odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.

VI. PROMETNI REŽIM V MESTU LENDAVA

28. člen
Poseben prometne površine za pešce v mestu Lenda-

va so pešpoti in druge javne površine na območju parka,
izpred hotela Lipa in Športno rekreacijskega centra Lenda-
va, trgovinski center pri hotelu Elizabeta ter drugje, kjer je to
s prometno signalizacijo določeno.

29. člen
Enosmerne ceste v mestu Lendava so označene s

posebno signalizacijo.

30. člen
Urejeni javni parkirni prostori kjer je določen posebni

parkirni režim modre cone z obveznim plačilom parkirnine
so označeni s posebno signalizacijo.

31. člen
Urna oziroma dnevna parkirnina za površine iz pred-

hodnega člena se pobira po principu modre cone. Zaveza-
nec je dolžan plačati parkirnino takoj z začetkom koriščenja
parkirišča. Zavezanec plača parkirnino tako, da si priskrbi
parkirni listek iz najbližjega avtomata.

Kot nadomestilo za pobiranje parkirnine s sistemom
parkirnih lističev se lahko na teh površinah uvedejo letne in
mesečne dovolilnice.

Dovolilnice izdaja občinski upravni organ na imetnika
dovolilnice t.j. fizične ali pravne osebe. Voznik dovolilnico
zalepi na notranji strani v spodnji levi vogal vetrobranskega
stekla ali jo v času parkiranja namesti pod vetrobransko
steklo.

Voznik mora imeti v vozilu, ki ga je parkiral na površinah
navedenih v predhodnem sklepu na vidnem mestu in sicer
na vetrobranskem steklu nameščeno parkirno uro s katero
označi pričetek parkiranja.

32. člen
Pred trgovinami, kjer je parkirišče namenjeno za stran-

ke in kjer ni principa con po tem odloku ter je režim označen
z ustrezno signalizacijo, je prepovedano parkiranje, zaustav-
ljanje pa je omejeno na 30 minut.

33. člen
Urejeni javni parkirni prostori, kjer je določen posebni

rezervirani parkirni režim rumenih con s pridobitvijo pogod-
bene pravice do parkiranja so označeni s posebno signali-
zacijo.

34. člen
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov lahko parki-

rajo le na rezerviranih parkirnih prostorih.
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Uporabniki javnih prometnih površin, ki nimajo dovolje-
nja za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov, je uporaba
le-teh prepovedana.

35. člen
Urejeni javni parkirni prostori, kjer je določen režim

bele cone brezplačnega parkiranja so označeni s posebno
signalizacijo.

36. člen
Najemnina v rumeni coni se določi letno, in sicer v

višini 12.000 tolarjev za en parkirni prostor in se valorizira z
rastjo življenjskih stroškov.

37. člen
Oproščeni parkirnine so:
– intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunal-

nih služb, vozila inšpekcijskih služb, vozila Občine Lendava,
kadar opravljajo svojo dejavnost,

– imetniki dovoljenj,
– invalidnim osebam.

VII. NADZOR

38. člen
Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine v

modri coni poteka od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure,
ob sobotah pa od 7. do 13. ure.

Ob nedeljah in praznikih se za parkiranje parkirnina ne
pobira.

39. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje občinska inšpekcija.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik:

2. ki ravna v nasprotju z 16. členom,
3. ki ravna v nasprotju z 20. členom,
4. ki ravna v nasprotju z 21. členom,
5. ki ravna v nasprotju z 22. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev pa se kaznu-

je odgovorna oseba pravne osebe.

41. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje takoj na

mestu prekrška voznik:
– ki ravna v nasprotju z 8. členom,
– ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,

10., 11., 12. in 13. točko 11. člena,
– ki ravna v nasprotju z 14. členom,
– ki ravna v nasprotju z 17. členom,
– ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena,
– ki ravna v nasprotju z 31. členom,
– ki ravna v nasprotju z 32. členom,
– ki ravna v nasprotju z 34. členom,
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje takoj na

mestu prekrška voznik:
– ki ravna v nasprotju s 14. ali 15. točko 11. člena.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-11/00
Lendava, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

2684. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 15.
seji dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o občinskih cestah

1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 15/99)

se 57. člen črta v celoti.

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

nem listu.

Št. 015-01-01/99
Lendava, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

2685. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine
Lendava

Na podlagi 8. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine
Lendava na 15. seji dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi

Sklada stavbnih zemljišč Občine Lendava

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

ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Lendava (Urad-
ni list RS, št. 51/97).

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

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 015-01-09/00
Lendava, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

2686. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Lendava

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71
/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi
17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99)
je Občinski svet občine Lendava na 15. seji dne 29. 5.
2000 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor na območju Občine Lendava

SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe obča-
nov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o
dovolitvi priglašenih del.

POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI
V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz

1. člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov,

naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
njihov namen ter gradnja tercialnih komunalnih in infrastruk-
turnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obsto-
ječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov,
vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastruktur-
nih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem
odloku;

2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene
površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, garaže za osebna vozila če ne presegajo bruto gradbe-
ne površine 25 m2 in so postavljene v sklopu funkcionalnih
površin že obstoječih objektov, ter v brežino ali v teren
vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s
treh strani);

4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, če ne prese-
gajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postaljeni v sklo-
pu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

5. tople grede do bruto gradbene površine 200 m2,
zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene

lope za vrtno orodje do bruto gradbene površine 10 m2; vsi
objekti so brez pasovnih temeljev in instalacij;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu
funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v
teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2,
ribniki oziroma bazeni za vodne biotope v sklopu funkcional-
nih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene povr-
šine 20 m2 in zbiralniki za pitno vodo, kapnico;

7. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pše-
nice, do skupne prostornine 100 m2 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih;

8. lesene lope, kašče, lope za shrambo sena, krme in
stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse
brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto
gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu tudi v
izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

9. vodotesne greznice do 20 m3 na funkcionalnem
zemljišču obstoječih stanovanjskih objektov ter gnojne jame
in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepust-
ni izvedbi do velikosti 50 m3 na funkcionalnem zemljišču že
obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če so locirane
najmanj 12 m od stanovanjskih objektov;

10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne
presega 20 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad
nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske
družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven uredi-
tvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

11. postavitev obcestnih dvoriščnih ograj do višine
1,20 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materia-
lov; v posebnih primerih se dovoli tudi postavitev višjih ograj
(zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred nezaželenimi vpli-
vi v okolje ipd.); odmiki ograj od javnih cest morajo biti v
skladu s predpisi o javnih cestah;

12. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma
tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obvez-
nim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih
določajo predpisi o javnih cestah;

13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami in
dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za po-
trebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktor-
jev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, ve-
trolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih
hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto
gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcio-
nalnih površin že obstoječih objektov; če je objekt name-
njen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;

14. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;

15. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;

16. zasteklitev balkonov in teras pri obstoječih objek-
tih; za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enot-
no oblikovanje za celotno zgradbo;

17. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred sta-
novanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna ko-
munalna ureditev;

18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico);

19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otroš-
kih igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2;

20. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in
ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene povr-
šine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji
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do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstrešnic,
šotorov ipd. za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;

21. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu s predpisom, ki ureja nameščanje obvestil in
reklam na območju Občine Lendava in skladno s soglasjem
lastnika zemljišča ali objekta;

22. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobu-
snih postajališčih;

23. verska obeležja (križi, kapelice znamenja) do skup-
ne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča; verska obeležja
so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih po-
kopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;

24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije
na javnih cestah v upravljanju Občine Lendava v skladu s
predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela
ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v
skladu s pogoji, ki jih določi njihov lastnik ali od njega
pooblaščeni upravljalec;

25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela,
skladno s soglasjem lastnika zemljišča in neposrednih sose-
dov mejašev;

26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1
ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemote-
če za sosednja zemljišča;

27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;

28. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do
prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in
izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo
do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posa-
meznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za pri-
ključno moč do 50 KW; vse za potrebe občanov in njihovih
družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem,
da investitor k priglasitvi, razen dokumentacije iz 8. člena
tega odloka, predloži tudi:

– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključ-
kov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo
plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki
jo izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki
ima na območju Občine Lendava koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom;

– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, ka-
tere ne izdela koncesionar;

– soglasje dimnikarske službe.

POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem
odlokom ni drugače določeno,

– posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti
občine,

– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarnostnimi, vodnogospodarski-

mi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni ko-

munalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in
naprave,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se mora-
jo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele
oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na
obcestno (ulično) stran, vendar za “gradbeno” linijo in z
ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregled-
nost križišč ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 1 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in
20. točke 2. člena tega odloka,

– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastni-
ka sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so
lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljiš-
ča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednje-
ga zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov

(2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v
celoto, ne sme presegati 50 m2,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine,

– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16.,
20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor, posega
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pridobiti mnenje Občine Lendava, razen za posege iz 3., 4.,
5., 7., 8., 9., 10., 13. in 15. točke 2. člena odloka, na
območjih, ki se urejajo s PIN-i (UN, ZN, LN), za katere si
mora investitor pridobiti soglasje Občine Lendava o ustrez-
nosti takšnega posega. V nasprotnem primeru organ, pristo-
jen za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, le-te ne
more izdati. Posegi, za izvedbo katerih je določena pridobi-
tev soglasja Občine Lendava, ne smejo biti v nasprotju z
določili tangiranih PIN-ov.

PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z do-

ločili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlo-

kom izda pristojni upravni organ in pošlje izdano odločbo v
vednost Občini Lendava.

8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v

prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis
materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoje-

či objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo
objekta v ustreznem merilu 1: 1000 ali 1 : 500, razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena, ter za posege v
zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moder-
niziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja
velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne
fasade – vse v ustreznem merilu 1 : 100 ali 1 : 50), razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse
posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem
in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne
spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh
objektov,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), da-

tum, do katerega bo ta objekt stal,
– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih

objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograje

v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob
nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali uprav-
ljalca, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od
1 m.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali pose-
ga v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je
potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik
ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje
pozitivno.

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

KAZENSKA DOLOČBA

10. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor.

KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin v Občini Lendava (Uradne objave, št. 4/86, Uradni
list RS, št. 45/93, 70/94 in 20/96) na območju sedanje
Občine Lendava.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-10/00
Lendava, dne 29. maja 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

2687. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Lendava

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/88) in 17. čle-
na statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je
Občinski svet občine Lendava na 15. seji dne 29. 5. 2000
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lendava

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2000 znaša
0,034 tolarjev.

2. člen
Ta sklep velja od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-01-08/00
Lendava, dne 20. maja 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2647. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski re-
publiki Kitajski 7521

2648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 7521

MINISTRSTVA
2649. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti  stanovanja 7521
2650. Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstop-

nih in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji za
upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada 7522

2651. Odredba o usklajevanju zneska najnižje in najviš-
je premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja 7522

2652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in voz-
niki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok 7522

2653. Pravilnik o spremembi pravilnika o bistvenih se-
stavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini re-
gistra agrarnih skupnosti in njihovih članov 7523

2654. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in
načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenje-
valnih središčih 7523

2655. Navodilo o vsebini in obliki prijave za vpis v regi-
ster, prijavi sprememb, načinu dajanja podatkov
ter dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti prijavi
za vpis v register pokojninskih načrtov 7525

OBČINE
AJDOVŠČINA

2656. Odlok o varstvu vodnega vira Pod Skukom 7529
2657. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini

Ajdovščina 7530
2658. Sklep o ukinitvi javnega dobra 7532
2659. Sklep o ukinitvi javnega dobra 7532

BREZOVICA
2660. Sklep o določitvi cene posameznih programov za

predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica 7532
GORENJA VAS – POLJANE

2661. Pravilnik o merilih in kriterijih za izračun takse ob
priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Ob-
čini Gorenja vas – Poljane 7532

2662. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kana-
lizacije v Občini Gorenja vas – Poljane 7534
HAJDINA

2676. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hajdina 7569
2677. Pravilnik o dodeljevanju občinskih socialnih po-

moči v Občini Hajdina 7571
2678. Pravilnik o kreditiranju programov za pospeševa-

nje kmetijstva Občine Hajdina v letu 2000 7572
2679. Pravilnik o kreditiranju programov za pospeševa-

nje malega gospodarstva Občine Hajdina v letu
2000 7573

2680. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih upo-
rabnikov proračuna Občine Hajdina 7574

2681. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega
delovnega telesa Občinskega sveta občine Haj-
dina v Odbor za varstvo okolja in urejanje pro-
stora 7574
JESENICE

2682. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Je-
senice za leto 1999 7575

KAMNIK
2663. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik 7536

LENDAVA
2683. Odlok o prometni ureditvi v Občini Lendava 7575
2684. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah 7579
2685. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustano-

vitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Lendava 7579
2686. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih po-

segov v prostor na območju Občine Lendava 7580
2687. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Len-
dava 7582
ŠMARJE PRI JELŠAH

2664. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidal-
nem načrtu za območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah 7539

2665. Odlok o občinskih cestah 7539
VERŽEJ

2666. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej 7549
2667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Veržej za leto 1999 7551
ZAVRČ

2668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Za-
vrč za leto 1999 7552
ŽELEZNIKI

2669. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe – os-
krba s toplotno energijo iz toplovodnega omrežja
v Občini Železniki 7552

2670. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Občine Železniki 7553

2671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ka-
tegorizaciji občinskih javnih cest v Občini Želez-
niki 7566
ŽETALE

2672. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Že-
tale za leto 1999 7567

2673. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Žetale 7568

2674. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v
svetu Osnovna šola Žetale 7568

2675. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega pro-
računa za pospeševanje malega gospodarstva v
Občini Žetale 7568

MEDNARODNE POGODBE
78. Zakon o ratifikaciji Šestega protokola k Splošne-

mu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta
Evrope (MGPPI) 517

79. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se
nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evrop-
skega sodišča za človekove pravice (MESUES) 521

80. Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na social-
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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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