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VLADA

3465. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil

za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest
za cestna motorna vozila in priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00 in
67/00) se druga alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:

‘– za vozila, ki so po obliki karoserije oziroma namenu
uporabe razvrščena kot gasilska;’.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 425-00/98-9
Ljubljana, dne 10. avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3466. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žiri

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žiri

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Žiri, št. 04-63/97 z dne 30. 6.
2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območ-
na enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2006.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Žiri na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogos-

podarske enote Žiri je izdelan v treh izvodih za 2637,28
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v občinah Idrija in Žiri, oziroma v katastrskih obči-
nah Dobračeva, Koprivnik, Ledinica, Žiri, Opale, Vrsnik I,
Vrsnik II, Žirovski vrh in Dole.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Žiri je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, in na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slo-
venije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumen-
tacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozd-
nogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/24-99
Ljubljana, dne 2. avgusta 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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3467. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev
iz pokrajin Suffolk, Norfolk in Essex v Angliji

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izdaja
na podlagi druge točke 120.a člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99-ZZZiv,
101/99 in 8/00-ZUT) v zadevi preprečevanja vnašanja in
širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega
zatiranja v Republiki Sloveniji naslednjo

O D L O Č B O

I
Zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge v Re-

publiko Slovenijo se iz pokrajin Suffolk, Norfolk in Essex v
Angliji prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za pošiljke:

1. domačih prašičev;
2. divjih prašičev;
3. svežega in zamrznjenega mesa domačih in divjih

prašičev;
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev, razen

za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilne konzerve,
med katere spadajo tudi konzerve hrane za pse in mačke;

– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70 °C, med katere spadajo tudi tehnična mast, mesno-
kostna moka, želatina in podobno;

– kemično povsem predelane živalske surovine kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdela-
ne ščetine in podobno.

II
Zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge v Re-

publiko Slovenijo se prepoveduje tudi prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije za pošiljke domačih in divjih prašičev, ki
izvirajo iz pokrajin Suffolk, Norfolk in Essex v Angliji.

III
Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih

potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz pokrajin Suffolk, Norfolk in
Essex v Angliji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in
uničiti.

IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

3468. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Urad-
ni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov

za zaposlene v državni upravi

Od 8. avgusta 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:

– učencem 9.697 SIT;
– študentom 19.856 SIT;

2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT;
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT;
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;

3. kilometrina 46,59 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo

in iz dela, če ni možnosti
prevoza z javnimi prevoznimi
sredstvi, za vsak kilometer 23,29 SIT;

5. terenski dodatek 843 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/00-11
Ljubljana, dne 8. avgusta 2000.

dr. Peter Jambrek l. r.
Minister

za notranje zadeve

Št. 323-309/00
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave
Republike Slovenije
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OBČINE

DOBROVNIK

3469. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dobrovnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Obči-
ne Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Dobrovnik na 18. seji dne 4. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest

v Občini Dobrovnik

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
Lokalne ceste v naselju Dobrovnik in v ostalih naseljih

se razvrstijo v podkategorije:
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako: LK) v naseljih

Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dobrovnik in ceste med

naselji v Občini Dobrovnik in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Dobrovnik in v ostalih naseljih so

razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini Dobrovnik in

med naselji v Občini Dobrovnik in v sosednjih občinah so:

5. člen

Lokalne ceste v naselju Dobrovnik in v naseljih, razvr-
ščene v podkategorije so:

– zbirne krajevne ceste (LZ)
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6. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/00 z dne 27. 6. 2000.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju

Občine Dobrovnik veljati odlok o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 57/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0296/99/249
Dobrovnik, dne 4. julija 2000.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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GORIŠNICA

3470. Odlok o lokacijskem načrtu za hitro cesto
Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 1/96 in 44/97) in 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Gorišnica na seji dne 29. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za hitro cesto

Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu-
blike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Gorišnica sprejme lokacijski načrt
za odsek hitre ceste Markovci Gorišnica (v nadaljevanju:
lokacijski načrt), ki ga je z naslovom “Lokacijski načrt za
hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica” iz-
delal URBIS – urbanizem, arhitektura, projektiranje, d.o.o.,
Maribor, v aprilu 2000, pod številko projekta 30-017/99, v
delu, ki se nanaša na Občino Gorišnica, to je od meje z
Občino Markovci pa do konca odseka, ki se naveže na
odsek hitre ceste Gorišnica–Ormož.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki

se nanašajo na območje hitre ceste, priključnih cest in
drugih ureditev, vodnogospodarskih ureditev ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav, ter

prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objek-
tov in naprav,

– seznam objektov, predvidenih za rušitev,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta,
– etape izvajanja,
– soglasja in mnenja,
– tehnični elementi za zakoličbo,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– izsek iz prostorskih sestavin planskih

dokumentov RS M 1: 250.000
– izsek iz prostorskih sestavin

planskih dokumentov Občine Gorišnica
in Markovci M 1:5.000

– pregledni situacijski načrt M 1: 5.000
– ureditvene situacije M 1: 1.000
– zbirni prikaz komunalnih vodov M 1: 1.000
– normalne prečne profile M 1: 50
– vzdolžni profil M1: 5.000/500
– obodno parcelacijo in načrt

gradbenih parcel M 1: 2.000

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma zemljišča, ki so namenjena za gradnjo hitre
ceste, priključnih cest, za ureditve vodotokov, za potrebne
deviacije regionalnih in lokalnih cest in poljskih poti. Parcele
oziroma deli parcel, ki so v ureditvenem območju lokacijske-
ga načrta v Občini Gorišnica, so v naslednjih katastrskih
občinah:

k.o. Zagojiči:
*60, 233/1, 233/4, 234, 235, 236, 237, 238/1,

238/2, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242/1,
242/3, 242/4, 243, 243/2, 244/1, 244/2, 246/2,
247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 248/3,
248/4, 248/5, 248/7, 249/2, 249/3, 251/1, 251/2,
251/5, 251/6,252,253/1,254/10, 254/18, 254/7,
254/8, 254/9, 255/2, 257/2, 259/2, 260/1, 260/3,
260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 265/1,
266, 268, 352/2, 353/2, 354, 355/1, 355/3, 355/4,
370, 373, 374, 375;

k.o. Muretinci
24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3,30, 31, 35/1, 35/2,

36/1, 36/2, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 49/2, 50, 51,
518,

k.o. Gajevci:
260/2, 260/4, 260/5, 261, 263/1, 263/2, 267,

268, 269, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 274, 275, 278,
279, 289, 290/1, 290/2, 291, 292/1, 292/2, 292/3,
293, 298/1, 298/2, 299, 303/1, 303/10, 303/7,
303/8, 304/1, 304/2, 305/2, 305/3, 307, 308/1,
308/2, 309, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 312, 325/2,
326/2, 327, 499/5, 516.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe hitre ceste in priključnih cest

z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in
poti, nadvozi, mostovi, prepusti, priključki),

– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,

– območje ureditev in prestavitev infrastrukturnih ob-
jektov in naprav,

– območje ukrepov za preprečitev prekomernih vplivov
na okolje,

– območje, kjer je so v času gradnje možni posegi in
se po končani gradnji rekultivira.

5. člen
Dolžina odseka hitre ceste od Markovcev do Gorišnice

je 5,678 km. Odsek hitre ceste Markovci–Gorišnica poteka
izven naselij, južno ob dovodnem kanalu HE Formin. Po-
dodsek se začne južno od kanala z navezavo na obstoječi
most čez kanal. Trasa potem poteka južno od kanala do
Zagojičev, kjer je predviden izvennivojski priključek. Na kon-
cu pododseka se v km 6,927 naveže na pododsek hitre
ceste Gorišnica-Ormož. Hitra cesta poteka v Občini Gorišni-
ca od meje z Občino Markovci v km 3,950 pa do konca
odseka v km 6,927. Hitra cesta predstavlja prednostno
smer (brez kolesarjev, traktorjev, vprežnih vozil in pešcev),
na katero se podrejeno navezujejo ostale ceste. Na odseku
hitre ceste v Občini Gorišnica ne bo nivojskih priključkov,
razen servisnega uvoza-izvoza za potrebe Dravskih elektrarn
na izvozni krak v priključku Zagojiči.
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Trasa hitre ceste je zasnovana kot dvopasovnica. Pro-
jektirani normalni prečni profil je 10,70 m, in sicer: dva
vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,35 m in
dve bankini po 1,50 m. Vertikalni in horizontalni elementi
odseka hitre ceste so projektirani z upoštevanjem računske
hitrosti 100 km/h, na ostalih pa 50 km/h, elementi priključ-
nih ramp ustrezajo hitrosti 40 km/h. Skupna dolžina poteka
je 2.973 km.

6. člen
Priključki
Na obravnavanem odseku hitre ceste v Občini Gorišni-

ca je načrtovan en priključek kot izvennivojsko križišče, in
sicer:

– izvennivojski priključek Zagojiči v km 4.748,86.

7. člen
Deviacije cest in poti
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, se izvede-

jo naslednje deviacije obstoječih cest in poti v Občini Gori-
šnica:

– vzporedno s traso hitre ceste se izvede deviacija
poljske poti za potrebe dostopov do kmetijskih zemljišč,
NPP 4 m, izvedba makadamska:

– poljska pot 9 po južni strani hitre ceste v dolžini
360 m,

– poljska pot 10 po južni strani hitre ceste v dolžini
2140 m,

– prestavitev lokalne ceste v dolžini 320 m v območju
priključka Zagojiči v asfaltni izvedbi,

8. člen
Objekti
V sklopu obravnavane trase na območju Občine Gori-

šnica je predviden naslednji objekt:
– podvoz Zagojiči v km 4.748.
Gabariti in stacionaže objektov v lokacijskem načrtu so

okvirni. Natančne stacionaže objektov in gabariti objektov
se določijo v glavnem projektu, prav tako višine, na osnovi
detajlnih geoloških raziskav.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

9. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev hitre ceste

in priključnih cest mora vsebovati tudi načrt krajinske uredi-
tve in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Trasa ceste:
Vse odbojne ograje so kovinske in ne presegajo višine

0,75 m. Izvedejo se na območju, kjer višina nasipa presega
3 m in kjer se poljska pot bolj približa hitri cesti.

Objekti na hitri cesti
Morajo biti ustrezno arhitekturno oblikovani in usklajeni

z urbano in krajinsko podobo prostora.
Priključek
Območje priključka mora biti krajinsko oblikovano.

Vmesni prostor med priključnimi rampami se krajinsko obli-
kuje, brežine morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren.
Območje se zasadi s sklenjeno nizko avtohtono vegetacijo.

Protihrupne zaščite
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev mora upošte-

vati naslednja izhodišča in pogoje glede protihrupne zaščite:
– možni načini protihrupne zaščite so: protihrupni nasi-

pi, protihrupne ograje iz različnega materiala (les, beton

ipd.), prosojne protihrupne ograje, obsajene protihrupne
ograje, zazelenjene protihrupne ograje;

– tip protihrupnih ograj se mora prilagoditi urbani in
krajinski podobi prostora;

– višinske razlike med posameznimi odseki se morajo
povezati postopno (stopničasto) in vezno.

Posegi v obcestni prostor
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo čim bolj

prilagajati obstoječemu reliefu.
Brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane

v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarova-
ne in obsajene z vegetacijo, v skladu s pogoji lokacijskega
načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora.

Med obratovanjem je treba nadzirati stanje nasipov in
vkopov z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in
varnosti.

Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno. Nove zasaditve se morajo navezati na ob-
stoječo vegetacijo (živice, posamezne skupine dreves ali
grmovnic, obvodna vegetacija).

Detajlna reliefna in vegetacijska ureditev obcestnega
prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov
v prostoru in krajinskih značilnosti prostora. Reliefno obliko-
vanje nasipov in vkopov se izvede v skladu z obstoječo
morfologijo terena.

Na stikih ceste s kmetijskimi zemljišči se zagotovi oze-
lenitev z ustrezno avtohtono grmovno vegetacijo ob upošte-
vanju odpiranja pogledov s hitre ceste v odprto krajino.

Na stikih ceste z gozdnimi površinami je treba sanirati
in obnoviti gozdni rob.

Vsi odseki obstoječih cest, ki po dograditvi hitre ceste,
priključnih cest, vodotokov in drugih ureditev določenih s
tem odlokom, izgubijo funkcijo, morajo biti rekultivirani.

Po končani gradnji, ob ugotovljenem dejanskem stanju
posegov v prostor in ugotovljenih morebitnih konfliktnih ozi-
roma negativnih vplivih na vidne značilnosti okolja, je treba
določena območja dodatno arhitekturno in krajinsko urediti.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

10. člen
Vodovod
Zaradi izgradnje odseka hitre ceste in spremljajočih

ureditev je potrebno urediti prestavitev vodovoda od km
4.430 do 4.750 obnova se izvede s cevovodom NL - DN
80mm, križanje se izvede pravokotno na os vozišča, NL –
DN 200mm.

Križanje se izvedejo v skladu s pogoji upravljalcev. V
sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno zakoli-
čiti vse komunalne vode na terenu. Vsa dela izvajati v skladu
s pogoji in pod nadzorom upravljalca.

Investitor mora v času gradnje izvesti naslednje ukre-
pe:

– zagotoviti nemoteno oskrbo v času gradnje na celot-
nem odseku hitre ceste;

– zagotoviti prevezave vseh lokalnih in hišnih priključ-
kov. Za nemoteno oskrbo v času gradnje je potrebno izvesti
začasne bay-pase.

11. člen
Elektrika
Zaradi gradnje hitre ceste bodo potrebni naslednji po-

segi na elektro omrežju
SN/2: Obstoječi DV 20 kV Zavrč
Križanje v km 6.463: novo oporišče na betonskem

drogu,
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NN/2: Nizkonapetostno omrežje NNO v TP Zagojiči 2
– kanal

Križanje v km 3.940 in 4.520: del NNO TP Zagojiči 2
bo v dolžini 200 m demontiran in nadomeščen s 300 m
kablom

Obstoječi DV 110 kV Formin- Ptuj- Kidričevo
Križanje v km 5,160.
Križanja se izvedejo v skladu s pravilnikom o tehničnih

normativih za graditev visokonapetostnih nadzemnih elek-
troenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400
kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88), ki zahteva, da se ob križa-
nju elektroenergetskih vodov s cestnimi telesi AC upošteva-
jo naslednji varnostni ukrepi (čl. 97 do 99 in 124 do 129):

– minimalna varnostna višina za vode do 110 kV
7.0 m,

– minimalna oddaljenost stebra od roba hitre ceste je
40 m,

– povečati se mora električna in mehanska varnost
voda, skladno s členi 52 in 53 T.N.,

– dopustna napetost vrvi se zmanjša na 75% vrednosti,
navedene v tabeli 2 iz 20 člena T.N.,

– podaljševanje vrvi ni dopustno, če ni izpolnjen
27. člen T.N.,

– kot križanja ne sme biti manjši od 30°.
Križanje se izvedejo v skladu z pogoji upravljalcev. V

sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno zakoli-
čiti vse vode na terenu. Vsa dela izvajati v skladu s pogoji in
pod nadzorom upravljalca.

12. člen
Omrežje zvez
Predvidena trasa hitre ceste križa obstoječe TK omre-

žje
Obstoječa križanja s kablom KK-01/089 (LC Sobetin-

ci) so:
– v km 4.540,
– v km 4.600,
– v km 4.657.
Zakoličiti je treba novo traso obstoječih kablov v dolžini

125 južno od hitre ceste, položiti na odseku prečkanja hitre
ceste 1x2PE cevi fi 110/103.2 mm v dolžini ca. 30 m ter v
nadaljevanju po severni strani zakoličiti traso v dolžini
ca. 110 m z TK 59 GM 10(5)x4x 0,6 mm.

Križanje se izvedejo v skladu z pogoji upravljalcev. V
sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno zakoli-
čiti vse vode na terenu. Vsa dela izvajati v skladu s pogoji in
pod nadzorom upravljalca.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

13. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Odvajanje vode s cestišča
Odvodnjavanje vozišča je izvedeno z vzdolžnim in preč-

nim sklonom, preko koritnic, cestne kanalizacije in jarkov z
betonskimi kanaletami. Voda z vozišča se odvaja preko oljnih
lovilcev oziroma retencijskih bazenov v ponikovalnice po
smernicah “DARS” za odvodnjavanje na AC.

Retencijski bazeni in ponikovalnice bodo obdelani v
projektu vodnogospodarskih ureditev.

Opis odvodnjavanja:
– od km 4.080 – km 4.426 je predviden jarek z bet.

kanaleto z izpustom v retencijski bazen v km 4.420,
– med km 4.426 do km 6.080 (vmes je še priključek

Zagojiči) je odvodnjavanje rešeno z drenažo in vodonepre-

pustno kanalizacijo z več izpusti preko lovilcev olj v poniko-
valnice. Trasa je na tem delu vkopana,

– od km 6.080 do konca trase je predviden tlakovan
jarek za zaledne vode in jarek z betonsko kanaleto za odvod
vode z vozišča z izpustom v retencijski bazen v km 6.900.

Pri oblikovanju objektov so upoštevane hidrološke ra-
zmere in značilnosti krajine. Objekti bodo razgibani (umetne
ojezeritve), kolikor pač dopušča dani prostor in tehnične
možnosti.

Na celotnem odseku ni naravnega recepienta, ki bo
odvajal prečiščene vode s ceste. Celotna odvodnja je reše-
na s ponikalniki. Poleg mehaničnega čiščenja voda s ceste,
z oljnim lovilcem in usedalnikom je predvideno tudi dodatno
biološko čiščenje onesnaženih voda s ceste. Predvidena je
izgradnja kominiranega objekta, to je trstična greda kot bio-
loška čistilna naprava v kombinaciji oziroma kapaciteta zadr-
ževalnika in funkcija ponikalnika. Načrtovana je izgradnja
dveh tipov objektov, in sicer:

– zemeljski čistilni objekt,
– betonski objekt.
Zemeljski čistilni bazeni so predvideni v:
– km 4.360,
– km 6.920.
Zemeljski čistilni bazen je sestavljen iz:
– bazenski oljni lovilec s peskolovom in usedalnikom,
– prelivni betosnki jašek,
– zadrževalni bazen s trsično gredo in ponikovalnikom.
Betonski objekt je sestavljen iz dveh jaškov:
– oljni lovilec z usedalnikom, betonska cev ∅ 100cm

do ∅ 150cm,
– ponikovalnik – betonska cev ∅ 100cm do ∅ 150 cm.
Betonski objeki so predvideni v:
– km 4.960,
– km 5.240,
– km 5.400,
– km 5.608,
– km 5.880.
Pri projektiranju objektov za zaščito voda pred vplivi

onesnaženja s hitre ceste je potrebno upoštevati študijo
Strokovna izhodišča za določitev potrebnih ukrepov za za-
ščito voda pred negativnimi vplivi avtocest, ki jo je izdal
DARS d.d.

Drugi pogoji glede vodnogospodarskih ureditev in va-
rovanja vodnih virov

Pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju mostov, prepu-
stov, sistema odvoda vode in ureditev vodotokov je treba
upoštevati hidrološke podatke in dinamične značilnosti vo-
dotokov.

Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodni-
kov s kakršnimkoli materialom, ki bi lahko ogrozil zaloge
podtalnice.

Zagotoviti je potrebno, da se s predvidenimi posegi ne
bo poslabšalo ali celo ogrozilo oskrbe z pitno vodo območ-
jem, ki se jih iz teh virov danes oskrbuje.

Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvaja-
jo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere živih bitij v in
ob vodotokih.

Oskrba s pitno vodo in zaloge podtalnice se zaradi
gradnje hitre ceste ne sme poslabšati zato je treba:

– zagotoviti takšno organiziranost gradbišča, da bo
možnost nesreč (izlitja) minimalna (pretakalne ploščadi z
vodotesno kanalizacijo, lovilci olj, signalizacija, omejitev hi-
trosti…),

– parkirišča za delovne stroje naj bodo primerno odda-
ljena od kanala HE Formin,

– prepovedano je uporabljati materiale, iz katerih bi se
lahko izpirale vodi nevarne snovi,
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– med gradnjo preprečiti izlitje cementnega mleka v
kanal HE Formin,

– zagotoviti je potrebno redno vzdrževanje usedalnikov
in lovilcev olj.

14. člen
Ureditve na območju kmetijskih zemljišč in varstvo kme-

tijskih zemljišč
Investitor gradnje je po končani gradnji dolžen plačati

stroške v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami v k.o.
Zagojiči, Gajevci, Muretinci, ki so posledica posega gradnje
na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč.

Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena
rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji hu-
musni sloj prsti od spodnjih slojev.

Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti
shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih ustreznih
oblik in višine do 1,20 m, višek rodovitne prsti se uporabi za
sanacijo kmetijskih površin v soglasju z lokalno skupnostjo.

Investitor mora zagotoviti nemoteno delovanje nama-
kalnega sistema v k.o. Gajevci.

Pri gradnji hitre ceste je treba omejiti gibanje strojev na
območju same trase in posebej zavarovati tla (talni tipi) pred
poškodbami, povzročenimi ob sami gradnji in po njej.

Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Potekajo naj na območjih, ki so opre-
deljena pred začetkom del ali posegov.

Za začasne prometne in gradbene površine naj se
prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Za primere razlitja nevarnih tekočin je potrebno one-
snaženi material (na primer onesnažena tla) preiskati v skla-
du z določili pravilnika o ravnanju z odpadki z namenom, da
se opredeli pravilni način deponiranja. Preiskavo izvede us-
trezna strokovna inštitucija, pooblaščena s strani Ministrstva
za okolje in prostor.

Pri gradnji naj se uporabljajo le materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

15. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba zago-

toviti predhodne arheološke raziskave po metodologiji sku-
pine za arheologijo na avtocestah Slovenije vključno s poiz-
kopovalnimi postopki. Arheološka območja ugotovljena s
predhodnimi arheološkimi raziskavami morajo biti pregleda-
na in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje ceste.
Zagotoviti je potrebno stalen arheološki nadzor nad zemelj-
skimi deli na celotni trasi hitre ceste in nedtotakljivost varo-
vanih arheoloških območij tudi v času gradnje (čez območje
ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materiala ipd.) Investitor mora
zagotoviti stalen arheološki nadzor nas zemeljskimi deli na
trasi hitre ceste.

16. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Pred začetkom gradnje je treba izdelati fotodokumen-

tacijo (fotografsko in video dokumentiranje) celotne trase
ceste s sodelovanjem in v skladu z navodili republiške ali
regionalne službe za varstvo narave.

Med izvajanjem gradbenih del je treba zagotoviti nad-
zor geologa in v primeru odkritja mineralov, fosilov in drugih
geoloških posebnosti o tem obvestiti pristojno strokovno
organizacijo.

Po končani gradnji mora biti vzpostavljena sonaravna
konfiguracija brežin in nadomeščena samonikla vegetacija.

17. člen
Na desni strani odseka hitre ceste v smeri Markovci–

Gorišnica je treba postaviti zaščitne žičnate ograje za divjad
na celotni dolžini odseka. Ograja mora biti visoka 1,5 metra,
da prepreči prehod parkljaste divjadi. V spodnjem delu mora
biti ograja zgoščena, da prepreči prehod male divjadi. Na
cestnem odseku se postavi cestno prometna signalizacija,
ki opozarja na divjad na cesti.

18. člen
Varstvo pred hrupom
Investitor mora ob gradnji hitre ceste zaščititi ljudi, ob-

jekte in območja pred čezmernim hrupom v obsegu, ki je
določen na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po
končani gradnji. V skladu z določili uredbe o hrupu zaradi
cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št.
45/95), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95), uredbe o spremembah uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
66/96) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 23.
členu tega odloka je treba aktivno ukrepati v primeru ugotov-
ljenih prekoračitev dopustnih ravni hrupa.

19. člen
Varstvo zraka
Zaradi naraščanja prometa se bo v času obratovanja

ceste onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na
območju ob trasi povečala. Trasa ceste poteka po pretežno
nenaseljenem območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih raz-
mer ne bo občuten. Zaradi gradnje hitre ceste se bo promet
po obstoječih prometnicah zmanjšal, tako da bo emisij pro-
meta manj.

Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja hitre ceste
niso potrebni. Vsi protihrupni ukrepi in zasaditve ob promet-
nicah imajo hkrati tudi funkcijo varovanja pred emisijami.

20. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremeni-

la. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila,
tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo
ne bo okrnjena.

21. člen
Objekti, ki se rušijo:
1. stanovanjski objekt Zagojiči 29, parcela št. 60 k.o.

Zagojiči,
2. stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem Za-

gojiči 28a, parcela št. 251/5 k.o. Zagojiči,
3. stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem Za-

gojiči 28, parcela št. 251/5 k.o. Zagojiči,
4. proizvodni objekt – obrtna delavnica, parcela št.

248/1 k.o. Zagojiči,
5. stanovanjski objekt Zagojiči 27, parcela št. 248/7,

248/5 in 247/4 k.o. Zagojiči,
6. stanovanjski objekt Zagojiči 27a, parcela št. 248/7

k.o. Zagojiči,
7. poslovni objekt, parcela številka 249/2 k.o. Zagoji-

či.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upošte-

vanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nadome-
stne napremičnine ali se izplača ustrezna odškodnina.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

22. člen
Etape izvajanja na podlagi lokacijskega načrta:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne
za uresničitev predvidenih posegov;

– deli trase ceste, ki omogočajo funkcionalno celoto;
– priključne ceste z deviacijami;
– priključki;
– vodnogospodarske ureditve;
– posamezni objekti na trasi hitre ceste.
Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, pred-

stavljati pa morajo posamezne sklenjene funkcionalne celo-
te. Etape izvajanja lokacijskega načrta je treba načrtovati in
izvajati tako, da bo potekal promet po lokalnih in glavnih
cestah čim manj moteno.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

23. člen
Monitoring
Investitor gradnje hitre ceste mora zagotoviti monito-

ring za čas obratovanja kot je opredeljen v poročilu o vplivih
na okolje, za čas gradnje pa se za spremljanje vplivov zaradi
gradnje obveže izvajalca gradbenih del.

Zrak
Spremljanje med gradnjo
Podroben načrt spremljanja onesnaženosti zraka v ča-

su gradnje mora izvajalec gradbenih del izdelati na podlagi
PGD, PZI v posebnem projektu pred pričetkom gradnje hitre
ceste. Načrt mora upoštevati predloge poročila o vplivih na
okolje.

Spremljanje v času obratovanja
Spremljanje onesnaženosti zraka zaradi emisij prometa

po hitri cesti Markovci–Gorišnica v času obratovanja hitre
ceste zaradi pričakovane majhne dodatne onesnaženosti
zraka ni potrebno.

Hrup
Spremljanje med gradnjo
Monitoring hrupa v času gradnje obsega meritve in

oceno ravni hrupa v okolici gradbišč na trasi hitre ceste in na
območjih ob dodatno obremenjenih transportnih poteh, in
preverjanje skladnosti imisijskih ravni hrupa z dovoljenimi
vrednostmi.

Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega
monitoringa hrupa je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan
zagotoviti, da se prve meritve in obratovalni monitoring izva-
jajo v času največje intenzivnosti gradnje.

Načrt monitoringa hrupa v času gradnje mora izvajalec
gradbenih del izdelati na podlagi PGD, PZI v posebnem
projektu pred pričetkom gradnje hitre ceste. Načrt mora
upoštevati predloge poročila o vplivih na okolje in določila

pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 70/96).

Ob upoštevanju terminskega poteka gradnje je izvajalec
dolžan pred začetkom izvajanja del predvideti ukrepe, s kate-
rimi bo zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v času gradnje
ne bodo presežene. Na podlagi 33. člena zakona o varstvu
okolja je smiselno, da se zaradi začasnosti posega v času
gradnje kot dovoljena upošteva kritična raven hrupa. V prime-
ru soglasja za upoštevanje kritičnih ravni hrupa v dnevnem
času zaradi sorazmerne velike oddaljenost objektov dodatni
aktivni protihrupni ukrepi v času gradnje ne bodo potrebni.

Spremljanje v času obratovanja
Upravljalec vira hrupa cestnega prometa je dolžan po

pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje izvesti prve
meritve hrupa v času poskusnega obratovanja hitre ceste.
Monitoring hrupa obsega prve meritve hrupa in oceno celot-
ne obremenitve s hrupom v stanovanjskih območjih ob hitri
cesti in računsko preveritev obremenitve s hrupom v času
poskusnega obratovanja ter monitoring hrupa v petletnih
obdobjih v času njenega obratovanja.

Pravilnik prav tako zahteva občasne meritve ravni hrupa
v okviru obratovalnega monitoringa. Za monitoring hrupa
zaradi cestnega prometa je potrebno občasne meritve izve-
sti vsaj enkrat vsako peto koledarsko leto po pričetku obra-
tovanja hitre ceste.

Tla in indikatorske rastline
Spremljanje med gradnjo
Spremljanje dogajanj med gradnjo hitre ceste Markov-

ci–Gorišnica mora biti časovno in vsebinsko usklajeno s
programom gradbenih del.

Program vključuje predvsem:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene

mehanizacije;
– nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj;
– nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih

površin.
Spremljanje negativnih vplivov na tla
Opazovalni monitoring se izvaja na merilnih mestih, na

katerem je bilo posneto tudi ničelno stanje kmetijskih povr-
šin, to je območje Zagojičev – TL1.

Meritve onesnaženosti tal in rastlin je potrebno izvajati
na točki (ali liniji), ki je oddaljena 10 m od cestnega roba
oziroma od roba gradbišča. Preiskavo je potrebno izvajati v
skladu z določili pravilnika o obratovalnem monitoringu pri
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in naj obsega
parametre iz tabele 1. Vzorčenje je potrebno prilagoditi di-
namiki in obsegu gradbenih del. V primeru, da se na osnovi
rezultatov meritev in analize onesnaženosti tal ugotovi po-
slabšanje razmer, je potrebno v obstoječi program monito-
ringa vključiti dodatne parametre ter povečati pogostost me-
ritev in analize, s katerimi je možno ugotoviti vzroke za spre-
menjene razmere.

Tabela 1: Program monitoringa tal in rastlin

Vrsta vzorca Vrsta analize Parameter

Tla Pedološka analiza Tekstura tal
Fizikalno-kemijska analiza PH

TOC
Kovine: svinec, kadmij in živo srebro
Klorid
Mineralna olja
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Vrsta vzorca Vrsta analize Parameter

Aromatski ogljikovodiki: benzen in derivati, ksilen in toluen
EOX

Indikatorska Fizikalno-kemijska analiza Kovine: svinec, kadmij, živo srebro,
rastlina Klorid

Mineralna olja

Podroben načrt spremljanja onesnaženosti tal v času
gradnje mora izvajalec gradbenih del izdelati na podlagi
PGD, PZI v posebnem projektu pred pričetkom gradnje hitre
ceste. Načrt mora upoštevati predloge poročila o vplivih na
okolje. Ob prekoračitvi dopustnih vrednosti je treba dodatno
zaščitno ukrepati.

Zasaditev
V času obratovanja hitre ceste se priporoča vsaj dvelet-

no vzdrževanje zasaditve.
Ukrepi
V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba

izvesti dodatne zaščitne ukrepe, ki so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih omrežij, ob-

jektov in naprav;
– sprememba rabe prostora ali objekta;
– omejevanje prometa in
– drugi ustrezni ukrepi.

24. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih

tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med
gradnjo in po njej:

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne bo ve-
čjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju,

– pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije
gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalni-
mi skupnostmi,

– zagotoviti je potrebno varnostne ukrepe ob lokalni
cesti LC 102010 z ureditvijo hodnikov za pešce,

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesna-
ženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladišče-
nja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni
nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev,

– urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del vse
lokalne ceste v naseljih skozi katera bo potekal gradbiščni
promet,

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljalci,

– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej,

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in ener-
getsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastruktur-
nih objektov in naprav,

– zavarovati gradbišča, tako da bodo zagotovljeni var-
nost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter
nemoten odtok vode,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja hitre ceste in priključnih cest,

– v največji možni meri je potrebno ohranjati obstoječo
vegetacijo, odstranjeno kvalitetno zarast je potrebno po kon-
čanih delih obnoviti,

– med gradnjo poškodovan gozdni rob se mora zasadi-
ti s primernimi lesnimi vrstami, da se čim prej obnovi,

– na vplivnem območju je potrebno v ozkem pasu med
kanalom in cesto zagotoviti povezavo z obstoječimi gozdni-
mi potmi,

– v najmanjši možni meri posegati v gozdni prostor
izven samega cestnega telesa (gradbeni dovozi, deponije
materiala),

– ves čas gradnje je potrebno skrbeti za čim večje
ohranjanje obstoječe vegetacije in drugih krajinskih elemen-
tov, ki so značilni za območje ali so del celostne krajinske
podobe območja,

– že v času gradnje zagotoviti zatravitev in obsaditev
cestišča.

IX. TOLERANCE

25. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku,

se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pro-
metnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih raz-
mer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s promet-
no-tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika,
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

26. člen
Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat Republike Slo-

venije za okolje in prostor.

XI. KONČNA DOLOČBA

27. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri službah, pristojnih za

urejanje prostora v Občini Gorišnica.

28. člen
Trasa hitre ceste poteka preko območja Občine Mar-

kovci in Občine Gorišnica. Za načrtovan poseg v območju
Občine Gorišnica sprejme Občinski svet občine Gorišnica
odlok o lokacijskem načrtu v delu, ki se nanaša na območje
Občine Gorišnica.

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

dnem listu RS.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 22. 8. 2000 / Stran 9177

3471. Program priprave in sprememb planskih aktov
Občine Gorišnica

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Ura-
dni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
svoji 13. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave in sprememb planskih aktov Občine

Gorišnica

I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB
IN DOPOLNITEV

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Gorišnica za obdobje 1986-2000
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88,
2/90, 12/93, 16/94) in prostorskih sestavin srednjeročne-
ga plana Občine Gorišnica za obdobje 1986–1990, dopol-
njenega v letu 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93,
16/94 in 2/98);

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov;

– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za
njihovo pripravo;

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;

– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB
IN DOPOLNITEV

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občin-

skih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako,
da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89), navodilo o vsebini in metodolo-
giji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85),
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št.
18/93, 47/93, 71/93) in zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96).

Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerja-

njem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize
dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj
posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih izhodišč pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije.
V kontekstu analize se rešujejo:

– zasnove namenske rabe prostora (magistralna cesta
– odsek Ormož–Gorišnica in odsek Gorišnica–Markovci),

– rešitev problemov rušencev na trasi magistralne
ceste.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG

3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi

na podlagi zbiranja ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je župan

Občine Gorišnica, oziroma pooblaščeni predstavnik občin-
ske uprave.

IV. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE

GORIŠNICA

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za

gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za

okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Maribor;

3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;

4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo;

5. za področje varstva naravne in kulturne dediščine:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo nara-
ve, izpostava Maribor;

6. za področje prometa in zvez: Ministrstvo za promet
in zveze;

7. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, oddelek za energetiko;

– Eles, Elektro Slovenija, Ljubljana,
– Geoplin, Ljubljana;
8. za območje poselitve: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana;
9. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za

obrambo, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, za-
hteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi usnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30
dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogo-
jev, se šteje, da jih nimajo.

V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

5. člen
Sprejem sklepa o pričetku postopka za spremembe in

dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Gori-
šnica.

Javni razpis, izbor izdelovalca in podpis pogodbe z
izbranim izdelovalcem.

Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in orga-
nizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v
sodelovanju z izdelovalcem v roku 30 dni po podpisu po-
godbe.
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Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
izdela najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.

Občinski svet občine Gorišnica obravnava in sprejme
osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o
javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov.

Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sede-
žu Občine Gorišnica.

Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov.

Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnu-
tek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila občinskega odbora za plan, ki predhodno obravna-
va pripombe in predloge.

Občinski svet v roku tridesetih dni po sprejetju stališča
do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo usklaje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Gori-
šnica posreduje usklajen osnutek MOP, Urad za prostorsko
planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije.

Župan Občine Gorišnica posreduje, po sprejetju skle-
pa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnu-
tek na občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprej-
me spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.

VI. SREDSTVA

6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov na območju Občine Gorišnica zagotavlja sredstva
naročnik.

7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350- 01- 56 /2000
Gorišnica, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

3472. Program priprave prostorsko ureditvenih
pogojev za območje industrijsko obrtne cone v
Moškanjcih

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
35/87, 29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93,
71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Ura-
dni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na 13. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorsko ureditvenih pogojev

za območje industrijsko obrtne cone
v Moškanjcih

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO

1. člen
Občinski svet občine Gorišnica je dne 23. 12. 1997

sprejel spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Obči-
ne Gorišnica za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 2/98).

II. PREDMET IN CILJ

2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potre-

bno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
ureditvenih pogojev,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko uredi-
tvenih pogojev,

– roki za posamezne faze priprave prostorsko ureditve-
nih pogojev,

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko iz-
vedbenih aktov,

– sestavine, ki se sprejemajo.

III. VSEBINA IN OBSEG

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za industrijsko obrtno cono

v Moškanjcih se pripravijo tako, da bo tekstualni in grafični
del v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89, 26/92 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).

Vsebina:
– obdelava območja za industrijsko obrtno cono v Mo-

škanjcih.

4. člen
Pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev je potrebno

upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Ptuj

za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica,
dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 11/86, 22/88, 2/90, 12/93, 16/94 in Uradni list
RS, št. 2/98),

– obstoječe PUP za območje Občine Gorišnica (Ura-
dni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94
in Uradni list RS, št. 82/98).

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV

5. člen
Nosilec aktivnosti se določi na podlagi zbranih po-

nudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo žu-

pan Občine Gorišnica oziroma pooblaščeni predstavnik ob-
činske uprave.
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V. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV

6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi

PUP-a so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska 56, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,

Ljubljana;
3. Ministrstvo za kulturo, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
4. Telekom Slovenije, Titova 38, Maribor;
5. Zavod za gozdove, Zoisova 5, Ptuj;
6. Eles-Elektro Slovenija, Hajdinjakova 2, Ljubljana;
7. Geoplin, Cesta Lj. Brigade 11, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana;
9. Slovenske železnice, PE Maribor, Kopitarjeva 5,

Maribor;
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za

varstvo narave, Izpostava Maribor, Krekova 117, Maribor;
11. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova

5, Ljubljana;
12. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,

Slomškov trg 6, Maribor.
Kolikor se v postopku priprave PUP za industrijsko

obrtno cono v Moškanjcih ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobe v postop-
ku.

Organi in organizacije morajo podati svoje pogoje in
soglasja v roku 30 dneh od zahteve. Če v določenem roku
ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.

VI. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

7. člen
Sprejem programa o začetku postopka.
Zbiranje ponudb za izbor izdelovalca.
Pridobitev predhodnih pogojev oziroma pobud orga-

nov in organizacij iz 6. člena tega programa pridobi izdelova-
lec v roku 30 dni.

Strokovne podlage in programske zasnove (30 dni).
Osnutek PUP se izdela najkasneje v roku 30 dni.
Občinski svet občine Gorišnica obravnava osnutek ter

sprejme sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka.
Javna razgrnitev in obravnava se izvede na sedežu

Občine Gorišnica.
Občani, organi in organizacije lahko podajo svoje pri-

pombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve
osnutka.

Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnu-
tek, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP ter
zadolži strokovno organizacijo – izdelovalca, da pripravi do-
polnjen osnutek tega prostorskega izvedbenega akta.

Župan posreduje dopolnjeni osnutek PUP občinskemu
svetu v obravnavo in mu predlaga, da sprejme odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje industrijske obrt-
ne cone v Moškanjcih.

VII. SREDSTVA

8. člen
Za izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev za območje

industrijske obrtne cone v Moškanjcih se zagotovijo sred-
stva v proračunu Občine Gorišnica.

9. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-01-57/2000
Gorišnica, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

3473. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Cirkulane

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na seji dne 18. 5. 2000 sprejel

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

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

št. 379/3 – vodotok, pripisane pri vlož. št. Seznam 2 k.o.
Cirkulane.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

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

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-54/2000
Gorišnica, dne 25. julija 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

MAJŠPERK

3474. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in
89/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), ter na podlagi 17. člena statuta Občine Maj-
šperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Majšperk na seji dne 21. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Majšperk za leto 2000
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2000

(Uradni list RS, št. 109/99) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo 515,527.000 SIT, in sicer:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki 515,527.000 SIT,
– odhodki 515,527.000 SIT.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov in njihova

razporeditev sta razvidna v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo z dnem
sprejema na občinskem svetu.

Št. 405-02-0001/99
Majšperk, dne 21. julija 2000.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

NOVO MESTO

3475. Program priprave zazidalnega načrta IMOS
Češča vas

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 47/99 je Občinski svet mestne občine Novo mesto
na 18. seji dne 13. 7. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta IMOS Češča vas

1. člen
Splošni podatki o pripravi spremembe zazidalnega na-

črta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in

utemeljitvijo priprave zazidalnega načrta
Oktobra 1981 je pod številko Z-3/81 Zavod za druž-

beno planiranje p.o. Novo mesto izdelal zazidalni načrt SGP
Pionir Češča vas po naročilu istoimenskega gradbenega
podjetja (Pionir).

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejela Občin-
ska skupščina Občine Novo mesto dne 23. 10. 1984.
odlok o sprejetju je bil objavljen v Skupščinskem Dolenj-
skem listu, št. 17/84 z dne 15. 11. 1984. Z odlokom so bili
opredeljeni objekti in njim podrejena infrastruktura, name-
njeni izključno gradbeni industriji (tudi z industrijskim tirom).

Z zazidalnim načrtom se je urejalo okrog 44 ha zemljiš-
ča. Postopoma je prišlo do propada gradbenega podjetja
Pionir; Mestna občina Novo mesto pa je še enkrat, leta
1997 (Uradni list RS, št. 21/97 z dne 11. 4. 1997) razgla-
sila zazidalni načrt SGP Pionir Češča vas za veljaven, čeprav
ni nič kazalo na začetek realizacije ZN.

S spremembo lastništva nad zemljiščem znotraj zazi-
dalnega načrta prihaja do drugačnih potreb po ureditvah
znotraj območja, ki ga ZN opredeljuje, in ki je do danes
skoraj v celoti naravni teren.

2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
Nov zazidalni načrt se razširi tudi na manjši vhodni

obcestni del stavbnega zemljišča, trenutno v lasti Ministrstva
za obrambo RS ter na manjši kos zemljišča v lasti Gozdnega
gozdarstva Novo mesto, d.d., v trikotniku med daljnovo-
dom, cesto in zemljiščem MORS.

IMOS investicijske gradnje d.d. Ljubljana ima v lasti
135.800 m2 zemljišča, na katerem želi urediti tehnološki
park (poslovna, storitvena dejavnost, obrt, lahka industrija,
ki ne obremenjuje okolja, novi programi in tehnologije, re-
kreacijski program, trgovska dejavnost z oskrbo v skupni
bruto površini 67.900 m2), večstanovanjska pozidava na
bruto površini 65.600 m2 ter individualna ali večstanovanj-
ska pozidava na ostalem območju.

Tipologija arhitekture bo temeljila na izkoriščanju gozd-
nega ambienta (parkovne in rekreacijske površine) z odpira-
njem v zunanji prostor.

Na osnovi strokovnih preverjanj je občinska strokovna
služba ugotovila, da je predlagana zasnova novega zazidal-
nega načrta sprejemljiva; seveda ob temeljito izdelanih po-
sebnih strokovnih podlagah za posege v, do sedaj, neokr-
njeno okolje.

V ta namen bo investitor izdelal tri neodvisne študije
pozidave in ureditve kompleksa, do katerih se bo opredelila
strokovna komisija ter predložila varianto za obdelavo v os-
nutku zazidalnega načrta.

2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Obseg priprave zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v obsegu, ki je določen z

zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, in
sicer po postopku, ki je predpisan za sprejemanje te vrste
dokumentov, na novo pa se poimenuje: Zazidalni načrt IMOS
Češča vas.

Nov odlok, ki se bo imenoval: odlok o zazidalnem
načrtu IMOS Češča vas, bo torej na stavbnem zemljišču
nekdanjega Pionirjevega zazidalnega načrta opredelil po-
vsem nov program brez umazane industrije in industrijske
infrastrukture.

Nov zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpi-
sana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v
nadaljevanju ZZNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebi-
ni potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

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

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

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana občine s spremembami in dopolnitva-
mi (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95,
11/96,16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98,
21/99 in 92/99),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– študije variant pozidave in ureditve,
– predhodna mnenja ZVNKD in Zavoda za gozdove,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve...).
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3. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta ter inve-
stitor posega v prostor

Naročnik izdelave zazidalnega načrta je:
IMOS investicijske gradnje d.d. Ljubljana
Investitor zazidalnega načrta je:
IMOS investicijske gradnje d.d. Ljubljana
Investitor posegov v prostor:
– IMOS investicijske gradnje d.d. Ljubljana na okrog

135.800 m2;
– na preostalem zemljišču v območju ZN, pa bo inve-

stitor posega v prostor opredeljen kasneje, ki bo moral
upoštevati prostorske ureditve pogojevane s sprejeto nate-
čajno rešitvijo za ZN.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve,

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

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

naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,

Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo

mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijs-

tvo in turizem,
– Krajevna skupnost Prečna,
oziroma tisti, ki jih zahteva strokovno priporočilo o izvr-

ševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sesta-
vin planskih aktov občin… – UPP, 10. 5. 1999).

Pred začetkom priprave ZN morajo organi in organiza-
cije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. in 45.a
členom ZZNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih
dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nima-
jo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.

5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
V postopku priprave zazidalnega načrta IMOS Češča

vas je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje
območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z navodi-
lom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Izdelovalec zazidalnega načrta bo ocenil ali je bilo vred-
notenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posamez-
nih resorjev (kmetijstvo, gozdarstvo, krajinska arhitektura,
varstvo okolja).

Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan osnutek zazidalnega načrta. Pred začetkom izdelave
zazidalnega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih orga-
nov in organizacij, navedenih v 4. točki tega programa.

Osnutek zazidalnega načrta se pripravi kot smiselni
izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZZNDPP ter 55. in

56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
ter mora vsebovati:

a) Tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev ZN,
– seznam parcel z vrsto rabe in lastništvom,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih in

pogoji za realizacijo,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– varstvo narave in bivalnega okolja,
– etape izvajanja in možna odstopanja,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in cest,
– usklajenost rešitve s požarnimi zahtevami ter pripom-

bami soglasodajalcev,
– osnutek odloka.

b) Grafični del
– publikacijsko karto s prikazom območja,
– analizo terena,
– sedanjo rabo površin,
– namembnost površin (območja izključne in omejene

rabe),
– parcelacijski načrt,
– arhitektonsko zazidalno situacijo,
– situacijo komunalnih in energetskih vodov,
– prometno tehnično situacijo,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav,
– načrt hortikulturnih ureditev (krajinske, okoljevarstve-

ne in oblikovalske rešitve).

6. Predlog zazidalnega načrta
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zem-
ljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

ZN

Posebne strokovne podlage za ZN 40 dni po podpisu pogodbe
z izdelovalcem

Osnutek ZN 40 dni po potrjeni varianti
možne pozidave in zunanje
ureditve

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb
iz JR

Predlog ZN 45 po sprejetju stališč
do pripomb

Končno gradivo 15 dni po sprejetju ZN na
občinskem svetu

S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni na-
črt se začne po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih
podlag.

Ko občinska strokovna služba, pristojna za prostor ugo-
tovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine, predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno
razgrne.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgr-
nitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine
Novo mesto in Krajevne skupnosti Prečna za 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
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V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v
KS Prečna.

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

V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v
obravnavo občinskemu svetu MO Novo mesto.

Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo
mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog
ZN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu
svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Koordinator pri izdelavi naloge sta Sekretariat za oko-

lje, prostor in komunalne zadeve, ter Oddelek za prostorsko
planiranje pri Mestni občini Novo mesto.

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

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto.

Št. 350-03-8/99
Novo mesto, dne 13. julija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

3476. Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Mestne občine Novo mesto (Programska
zasnova za spremembo lokacijskega načrta
severne obvoznice Novega mesta – bencinski
servis OMV Istrabenz, krožišče »Bučna vas«,
križišče »Ločenski most«)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), ter 20. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel

D O P O L N I T E V   P R O G R A M A
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta

1990, za območje Mestne občine Novo mesto
(Programska zasnova za spremembo

lokacijskega načrta severne obvoznice Novega
mesta – bencinski servis OMV Istrabenz,

krožišče »Bučna vas«, križišče »Ločenski most«)

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S to dopolnitvijo se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potreb-

no pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92,
58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98,
21/99, 59/99, 63/99, 92/99) in prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana občine Novo mesto za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list,
št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.:
7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93,
32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 58/95,11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97,
39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99 in 92/99) – v nada-
ljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občin-
skih planskih aktov,

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske
sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in
spremembe lokacijskega načrta.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

nanašajo na manjšo spremembo namembnosti zemljišč ozi-
roma na spremembe in dopolnitve programske zasnove za
lokacijski načrt severne obvoznice Novega mesta zaradi
predvidene rekonstrukcije križišča Seidlove ceste, Šmarješ-
ke ceste in Vzhodne ceste ter Severne obvoznice pri Ločen-
skem mostu v Novem mestu.

Navedeno bo terjalo spremembo programske zasnove
za lokacijski načrt Severne obvoznice Novega mesta in loka-
cijskega načrta, ki jih je v letih 1994 in 1995 izdelalo podjet-
je Dolenjska projektiva d.o.o. iz Novega mesta, in sicer v
določenih poglavjih.

Gre tudi za določeno razširitev območja na križišče,
katero prej ni bilo obravnavano; potrebno pa je obravnave
zaradi koncentracije velikih prometnih tokov v planiranem
obdobju.

Predviden planski dokument temelji na študiji dr. To-
maža Maherja z naslovom: Kapacitetna analiza variant za
rekonstrukcijo križišča G II-105 / Severna obvoznica v No-
vem mestu, odsek 0255/0259 – križišče Seidlova cesta,
Belokranjska cesta, Ločna, Novo mesto.

Na podlagi omenjene študije bo izdelana projektna
dokumentacija, ki bo podlaga za konkretne spremembe
namembnosti v območju oziroma za izdelavo programske
zasnove za spremembo lokacijskega načrta.

3. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Seznam organov in organizacij, ki sodelujejo pri pripra-

vi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se do-
polni s:

– Krajevna skupnost Ločna Mačkovec,
– Geoplin, d.o.o.,
– BOMA, d.o.o., Novo mesto.

4. člen
Začetek veljavnosti
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem

listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
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5. člen
Vsa druga določila osnovnega programa priprave osta-

nejo nespremenjena.

Št. 350-03/99
Novo mesto, dne 29. junija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

3477. Dopolnitev programa priprave spremembe
lokacijskega načrta Severne obvoznice Novega
mesta (bencinski servis OMV Istrabenz, krožišče
»Bučna vas«, križišče »Ločenski most«)

Občinski svet mestne občine Novo mesto je na podlagi
34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 20. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) na
17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel

D O P O L N I T E V   P R O G R A M A
priprave spremembe lokacijskega načrta

Severne obvoznice Novega mesta (bencinski
servis OMV Istrabenz, krožišče »Bučna vas«,

križišče »Ločenski most«)

1. člen
Splošni podatki o pripravi spremembe lokacijskega na-

črta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in

utemeljitvijo priprave spremembe lokacijskega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana občine Novo mesto za ob-
močje Mestne občine Novo mesto je nova cestna povezava
med regionalno cesto R III – 651 (Novo mesto–Mirna Peč)
in glavno cesto G2-105/256 (Novo mesto–Metlika) opre-
deljena s programsko zasnovo za lokacijski načrt (Uradni list
RS, št. 58/95) in lokacijskim načrtom (Uradni list RS, št.
62/95).

Do potrebe po dopolnitvi lokacijskega načrta prihaja
zaradi ugotovljene potrebe po rekonstrukciji križišča Seidlo-
ve ceste, Šmarješke ceste in Vzhodne ceste ter Severne
obvoznice Novega mesta pri Ločenskem mostu v Novem
mestu.

Predvidena dopolnitev lokacijskega načrta temelji na
študiji dr. Tomaža Maherja z naslovom: Kapacitetna analiza
variant za rekonstrukcijo križišča G II-105 / Severna obvoz-
nica v Novem mestu, odsek 0255/0259 – križišče Seidlova
cesta, Belokranjska cesta, Ločna, Novo mesto.

Na podlagi omenjene študije bo izdelana tudi projektna
dokumentacija, ki bo podlaga za izdelavo spremembe loka-
cijskega načrta.

2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
Študija je pokazala, da je zaradi koncentracije velikih

prometnih tokov vzhod–zahod ter iz severa proti jugu (Beli
Krajini, Republiki Hrvaški in zahodni Bosni) križišče potreb-
no rekonstrukcije oziroma razvrstitve (ločitve) prometnih to-
kov (levo, naravnost, desno).

To zahteva določene razširitve križišča oziroma pose-
ge na dodatna zemljišča. Rekonstrukciji se bosta seveda

ustrezno prilagodila tudi peš in kolesarski promet ter signa-
lizacija.

2. člen
Sprememba lokacijskega načrta bo s predvideno do-

polnitvijo nekoliko razširila območje obravnave, kar pa bo
opredelila programska zasnova. Bistvenih novih motenj v
prostoru načrtovana rekonstrukcija v obstoječem urbanem
okolju ne predvideva.

3. Izdelovalec dopolnitve lokacijskega načrta
Izdelovalec dopolnitve lokacijskega načrta bo izbran

na podlagi zbiranja ponudb in izbora najugodnejšega po-
nudnika.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka dopolnitve lokacijske-
ga načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku dopolnitve
lokacijskega načrta

Seznam organov in organizacij, ki morajo podati pred-
hodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka dopolnitve
lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku do-
polnitve lokacijskega načrta se dopolni s:

– Krajevna skupnost Ločna Mačkovec,
– Geoplin, d.o.o.,
– BOMA d.o.o. Novo mesto.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne

bo podal pogojev, se bo v skladu z 45.a členom in 35.
členom ZUDPP štelo, da nima pogojev oziroma, da s pred-
loženo dokumentacijo soglaša.

Seznam organov in organizacij, ki morajo podati so-
glasje brez pogojev k predlogu dopolnitve lokacijskega na-
črta se dopolni s:

– Krajevna skupnost Ločna Mačkovec,
– Geoplin, d.o.o.,
– BOMA d.o.o. Novo mesto.

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

začne veljati osmi dan po objavi.

4. člen
Vsa druga določila osnovnega programa priprave osta-

nejo nespremenjena.

Št. 350-03/99
Novo mesto, dne 29. junija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

3478. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega od-
stavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93), drugega odstavka 1. člena zakona o kmetijskih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), na podlagi 25. člena zako-
na o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85,
2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 39/96, 61/96 – odločba US, 35/97,
45/97, 73/97 – odločba US, 35/97, 87/97, 73/98 in
31/00) ter na podlagi 20. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
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O D L O K
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

v Mestni občini Novo mesto

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadalj-

njem besedilu: razglasitelj) razglaša gozdove s posebnim
namenom v Mestni občini Novo mesto. Odlok določa ob-
močje razglasitve, način in omejitve pri gospodarjenju ter
opredeljuje nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina
gospodarjenja.

Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene naslednje ekološ-
ke in socialne funkcije: rekreacijsko, estetsko, poučno,
higiensko–zdravstveno in biotopsko funkcijo.

Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v neposred-
ni bližini Novega mesta bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih
in psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo izravnalni
ekosistem ekstremom urbanega okolja.

Namen razglasitve gozdov s posebnim namenom je
varovanje teh gozdov in ureditev upravljanja ter gospodarje-
nja z njimi.

II. OBMOČJE RAZGLASITVE

2. člen
Površine, ki jih opredeljujemo kot novomeški mestni

gozd in so predmet razglasitve gozdov s posebnim name-
nom, predstavljata gozdna kompleksa PORTOVAL in RAGOV
LOG, katerih skupna površina je 77,8260 ha, in sicer
28,4362 ha v Ragovem logu in 49,3898 ha v Portovalu.

Površine se nahajajo v katastrskih občinah:
– KO KANDIJA – parcelne številke:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 37, 40, 112.

Skupna površina: 26,8807 ha.
– KO RAGOVO – parcelne številke:
141, 145, 146, 148, 160/3, 1361.
Skupna površina: 1,5555 ha.
– KO ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU – parcelne števil-

ke:
8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 1106/1, 1106/3,

1107/1, 1122, 1134, 1136/1, 1136/2, 1137/1,
1137/3, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/5, 1140/7,
1143/1, 1143/2, 1144, 1146/1, 1146/2, 1149/1,
1149/2, 1151, 152, 1154/1, 1154/2, 1157/1, 1157/2,
1159, 1160, 1161, 1162, 1166, 1168, 1169/1, 1170,
1171, 1174, 1177, 1178, 1181, 1182/1, 1182/2,
1183/1, 1183/2, 1183/3, 1184/1, 1184/4, 1185,
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213,
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222/1,
1222/2, 1222/3, 1223, 1224, 1225, 1227/1, 1227/2,
1228/2, 1228/3, 1336/1, 1337, 1338, 1339.

Skupna površina: 49,3898 ha.

III. NAČIN GOSPODARJENJA

3. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim name-

nom, se izvaja gospodarjenje, prilagojeno izjemno poudar-

jenim socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov, vendar
na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije. Določa-
jo ga:

– gospodarjenje s posameznimi parcelami je podreje-
no gospodarjenju s celotnim gozdnim prostorom,

– malopovršinsko ukrepanje in oblikovanje razgibanih
sestojev,

– povečevanje in vzdrževanje visokega deleža starega
drevja in sestojev,

– počasna, malopovršinska obnova,
– količina letnega in desetletnega poseka je prilagoje-

na vrstam in poudarjenostim ekoloških in socialnih funkcij,
– ohranjanje in pospeševanje rastlinske in živalske vrst-

ne raznolikosti,
– krepitev stojnosti sestojev,
– nega gozdnih robov,
– postopna renaturalizacija sestojev z močno spreme-

njeno ali osiromašeno drevesno sestavo,
– redno izvajanje potrebnih gojitvenih del,
– redno vzdrževanje gozdne infrastrukture,
– redno saniranje poškodb na drevju in gozdni infra-

strukturi,
– sanacija divjih odlagališč in redno odstranjevanje

smeti,
– izvajanje sečnje in spravila praviloma v času izven

vegetacijske dobe,
– izvajanje spravila v suhem vremenu,
– popolni gozdni red.

4. člen
Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v na-

črtih, ki jih v skladu z zakonom izdeluje Zavod za gozdove
Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje so opre-
deljene v tekočem gozdnogospodarskem načrtu za gospo-
darsko enoto Novo mesto – jug, podrobni ukrepi in omejitve
pri gospodarjenju pa so sestavni del izvedbenih gozdnogoji-
tvenih načrtov.

Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih gozd-
nogojitvenih načrtov obravnavanega območja razglašenih
gozdov s posebnim namenom je pristojen Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Območna enota Novo mesto.

5. člen
Vsa dela povezana z gospodarjenjem z gozdovi (po-

sek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, izgradnja
in vzdrževanje gozdne infrastrukture) izvaja lastnik gozda ali
drug izvajalec, ki ga pooblasti lastnik gozda.

6. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za opremljanje gozdov z

infrastrukturnimi objekti za zadovoljevanje izjemno poudarje-
nih funkcij sprejme Občinski svet mestne občine Novo me-
sto. K ureditvenemu načrtu daje v skladu z 21. členom
zakona o gozdovih soglasje Zavod za gozdove.

Izvedbo načrtovanih del naroča in financira Mestna
občina Novo mesto.

IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE

7. člen
Gozdovi v območju razglasitve gozdov s posebnim na-

menom so strogo zaščiteni pred spreminjanjem namembno-
sti. Krčitve gozdov so v celoti prepovedane.

Gradnja zidanih objektov v predmetnih gozdovih ni do-
voljena. Gradnja infrastrukture (sprehajalne poti, klopi, lese-
na zavetišča, kurišča, kažipoti itd.) ne sme grobo zadirati v
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teren, dovoljena je le oprema iz okolju prijaznih materialov
(les kot prevladujoč material).

Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v nepo-
sredni bližini gozda ter vsi ukrepi, ki bi kakorkoli ovirali prost
dostop do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način,
da se ohrani prost dostop do gozda oziroma da se pogoji
dostopa do gozda ne poslabšajo.

Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov, ki bi
jih lahko gradnja in drugi posegi preprečevali ali zmanjševali.

8. člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanj-

ševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali ogrožalo
funkcije gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preobli-
kovanja terena in uničenje talnega profila, uničevanje ali
poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč, vzne-
mirjanje živalskega sveta in podobno).

9. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim name-

nom je prepovedan ves promet z vozili na motorni pogon,
razen za delovne stroje, namenjene gospodarjenju z gozdo-
vi in infrastrukturnimi objekti ter za intervencijska vozila za
preprečevanje gozdnih požarov.

10. člen
Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s poseb-

nim namenom, so prepovedane še naslednje dejavnosti:
– odlaganje smeti in odpadkov,
– kurjenje v gozdu, razen na za to posebno določenih

prostorih,
– odnašanje rastlinskega odpada iz gozda (steljarje-

nje),
– nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin, če se s tem

ogroža katerakoli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkci-
ja gozdov.

V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITVE
PRI GOSPODARJENJU

11. člen
Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim namenom

zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje
lastnine, ima lastnik gozda pravico zahtevati ustrezne davč-
ne olajšave ali pravico do nadomestila. Višino nadomestila
se določi s sporazumom med lastnikom gozda in Mestno
občino Novo mesto na podlagi cenitve izvedenca gozdarske
stroke. Nadomestila zaradi omejevanja uživanja lastnine v
gozdovih s posebnim namenom plača razglasitelj.

Omejitev uživanja lastnine se kaže kot prilagojen dovo-
ljen posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa ter opremlja-
nje gozdov z rekreacijsko infrastrukturo.

12. člen
Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico

do delnega kritja stroškov gojitvenih in varstvenih del s strani
države, ki so v skladu s predpisi.

13. člen
Podlago za nadomestilo pri omejevanju letne količine

poseka predstavlja čisti donos. Kot nadomestilo se upošte-
va razlika med čistim donosom, ki bi ga gozd lahko dajal, če
ne bi bilo posebnih omejitev, in čistim donosom zmanjšane
letne količine poseka.

Delež zmanjšanja letne oziroma desetletne količine po-
seka zaradi posebnih omejitev je opredeljen z gozdnogos-
podarskim in gozdnogojitvenim načrtom.

14. člen
Nadomestilo zaradi povečanih stroškov, ki jih ima last-

nik zaradi omejitev glede časa in načina pridobivanja lesa
(npr. predpisana uporaba dražjih tehnologij, manjša kon-
centracija sečnje na enoto površine in podobno), se obrav-
nava in določi individualno s sporazumom med lastnikom
gozda in Mestno občino Novo mesto na podlagi strokovne-
ga cenika Zavoda za gozdove.

15. člen
Nadomestilo zaradi omejevanja uživanja lastnine v gozd-

nem prostoru, kjer je Mestna občina Novo mesto v dogovo-
ru z lastnikom gozda uredila in opremila gozd za rekreacijo,
se sporazumno določi vnaprej v skladu s pogodbo med
lastnikom gozda in Mestno občino Novo mesto.

VI. ODKUP GOZDOV

16. člen
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup

gozda, ga je razglasitelj dolžan odkupiti.

17. člen
V skladu z zakonom ima Mestna občina Novo mesto

predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem odlokom
razglašeni za gozdove s posebnim namenom.

18. člen
Kupnina za gozd se določi na podlagi cenitve sodnega

izvedenca in cenilca gozdarske stroke.

19. člen
Mestna občina Novo mesto odkupuje gozdove na pod-

lagi ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih
finančnih sredstev za ta namen.

Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbra-
nih ponudb izda Zavod za gozdove.

VII. NADZOR

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska

inšpekcijska služba. Mestna občina lahko po potrebi za
nadzor nad izvajanjem tega odloka pooblasti tudi druge pri-
stojne organe in službe.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega
odloka.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z 7., 8., 9. ali
10. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posamez-
nik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom
tega odloka.
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Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje posameznik,
ki ravna v nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-01-1/2000-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

3479. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 2. in 6. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 71/94 in 40/98), 12. in 25. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št.
83/89, Uradni list SRS, št. 5/90 in Uradni list RS, št.
26/90, 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93), 12. in 61. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 –
odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99 – odločba US), 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85,
2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96 – odločba US,
35/97, 45/97, 73/97 – odločba US, 35/97, 87/97,
73/98 in 31/00) 12. in 20. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 29. 6. 2000
sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe

pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni

občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo

mesto določa izvajanje gospodarske javne službe opravlja-
nja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč
ter način opravljanja pogrebnih svečanosti (v nadaljnjem
besedilu: javna služba).

2. člen
Izvajalec javne službe je javno podjetje, registrirano za

opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
javne službe).

Pokopališča na območju Mestne občine Novo mesto
so objekti komunalne infrastrukture v javni rabi, s katerimi

upravlja izvajalec javne službe oziroma v skladu s krajevno
običajnim načinom krajevna skupnost v sodelovanju z izva-
jalcem javne službe.

3. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto so naslednja

pokopališča:
– Šmihel
– Ločna
– mestno pokopališče Srebrniče
V Krajevni skupnosti Bela Cerkev:
– Bela Cerkev
V Krajevni skupnosti Birčna vas:
– Stranska vas
V Krajevni skupnosti Brusnice:
– Velike Brusnice
V Krajevni skupnosti Bučna vas:
– Dolenje Kamence
– Gorenje Kamence
– Karteljevo
V Krajevni skupnosti Dolž:
– Dolž
V Krajevni skupnosti Gabrje:
– Gabrje
V Krajevni skupnosti Mali Slatnik:
– Potov Vrh
– Smolenja vas
– Veliki Slatnik
V Krajevni skupnosti Otočec:
– Otočec
– Ždinja vas
V Krajevni skupnosti Podgrad:
– Jurna vas
– Podgrad
– Veliki Cerovec
V Krajevni skupnosti Prečna:
– Prečna
V Krajevni skupnosti Stopiče:
– Hrušica
– Mali Orehek
– Stopiče
– Šentjošt
V Krajevni skupnosti Straža:
– Dolenja Straža
– Drganja sela
– Straža
– Vavta vas
– Zalog
V Krajevni skupnosti Šmarjeta:
– Slape
– Šmarjeta
V Krajevni skupnosti Uršna sela:
– Uršna sela.
Pokopališče ima pokopališki okoliš, iz območja katere-

ga se praviloma pokopavajo umrli.
Za mestno pokopališče v Srebrničah je pokopališki

okoliš praviloma območje mestnih krajevnih skupnosti. Za
ostala pokopališča pa je pokopališki okoliš praviloma ob-
močje krajevne skupnosti.

4. člen
Na pokopališčih v Novem mestu, mestnem pokopališ-

ču Srebrniče, v Stranski vasi in v Prečni izvaja javno službo
izvajalec javne službe.

Do prenosa izvajanja javne službe na izvajalca javne
službe izvajajo javno službo na drugih pokopališčih krajevne
skupnosti, in sicer vsaka na pokopališčih na svojem območju.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 22. 8. 2000 / Stran 9187

5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zaje-

ma predvsem:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščito sosednjih grobov,
– prvo ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom

in tem odlokom.

6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopa-

lišč in zajema predvsem naslednje aktivnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov v najem in vodenje kata-

stra pokopališč,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom

in s tem odlokom.

7. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževa-

nje pokopališč, delitev na posamezne zvrsti grobov, preko-
pe grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnjo zelenic,
– vzdrževanje poti,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah.

II. UREJANJE POKOPALIŠČ

8. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,

ki je določeno z občinskim prostorskim planom.

9. člen
Na določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju, za katerega je pokopališče

namenjeno,
– umrli iz sosednjih naselij ali drugih krajev, če je umrli

pred smrtjo tako želel oziroma če tako želijo svojci umrlega,
ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče,

– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za
katerega je pokopališče namenjeno.

10. člen
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni in otroški grobovi in grobnice (klasični

grobovi),
– vrstni grobovi,
– grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in raztrositev pepela.
Če se shrani žara s pepelom umrlega v klasičnem

grobu, se plačuje najemnina za klasičen grob.
Na prostoru za anonimne pokope se lahko na željo

pokojnika ali svojcev izvrši anonimni pokop tako, da se na
tem prostoru raztrese pepel pokojnika. Za anonimni pokop
gre, kadar se ne opravi pogrebna svečanost in ne obeleži
grob. Izvajalec javne službe vodi posebno knjigo o anonim-
nih pokopih.

11. člen
Minimalne površine prostora za grobove so: dolžina

2,20 m, širina 1 m, za družinske 2 m. Za umrle otroke do
10 let in žare s pepelom zadostujejo polovične mere.

Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širi-
na 0,80 m in globina 1,80 m. Za umrle otroke do 10 let
smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in zožane, vendar
najmanj 1,20 m globoke.

Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov,
je lahko jama poglobljena največ do 3,20 m. Plast zemlje
nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m, kolikor to
dopuščajo terenske razmere.

Poti med posameznimi vrstami grobov so lahko široke
najmanj 0,50 m.

12. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in praviloma

odmaknjeno od drugih objektov.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo

ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne sme-

jo segati preko grobnega prostora.
Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor, kamor

izvajalec javne službe spravi spomenike, ki so ostali od
prekopa opuščenih grobov ali so jih odstopili lastniki pri
zamenjavi z novimi.

Vsako pokopališče mora imeti tudi shrambo za orodje,
urejen prostor za odlaganje odpadkov, prostor za odlaganje
odstranjenih spomenikov ter prostor za pričetek pogrebnih
svečanosti. Način ureditve pokopališča določi izvajalec jav-
ne službe v načrtu pokopališča.

13. člen
Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v

primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postav-
ljen, določi in postavi izvajalec javne službe enotno obeležje
na stroške najemnika groba.

Za razširitev obstoječih pokopališč in za pokopališča
na novih lokacijah so dovoljena le enotna obeležja v predpi-
sanih izmerah in odstopanjih skladno z načrtom pokopališča
in pravilniku o pokopališkem redu.

14. člen
Mrliška veža je prostor, ki je namenjen za čuvanje

umrlih do njihovega pokopa oziroma prevoza do kraja po-
kopa.

Uporabo mrliške vežice in njen obratovalni čas določi
izvajalec s pravilnikom o pokopališkem redu. V času, ko je
mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi vanjo samo z dovolje-
njem izvajalca javne službe.

15. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega

pokopa na istem mestu in na istem grobu. Mirovalna doba
za grobove ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je
potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je
pokopališče.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
izkažejo pravni interes, da se posmrtni ostanki izkopljejo
oziroma prekopljejo na drugo pokopališče ali v drugi grob
na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika
groba in z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega
organa.
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III. NAČIN IN ČAS POKOPA

16. člen
Svojci, pristojni organi in institucije so dolžni nastop

smrti prijaviti izvajalcu javne službe. Prevzem pokojnika iz
bolnišnice in doma starejših občanov lahko opravi samo
izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe prevzame od prijavitelja posmrt-
ne ostanke umrlega in jih prenese v za to namenjene ustrez-
ne prostore na mestnem pokopališču Srebrniče ter tam
čuva do prenosa v mrliško vežico na posamezno pokopališ-
če.

Če na pokopališču ni mrliške vežice, se lahko posmrtni
ostanki umrlih do pokopa čuvajo na krajevno običajen na-
čin, kar je opredeljeno v pravilniku o pokopališkem redu.

Pokop odredi mrliški oglednik po ugotovljeni smrti in
določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenut-
ka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.

Točen čas pokopa, pokopališke in pogrebne storitve
določi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega in predstavni-
kom verske skupnosti, če gre za verski obred.

17. člen
Umrli se praviloma do pokopa čuva v mrliški vežici

oziroma na domu umrlega, če v kraju ni mrliške vežice.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je

dovoljen samo s prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga izva-
jalec oziroma na drug krajevno običajen način.

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugo-
tovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

18. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
Čas pokopov na posameznem pokopališču se določi s

pravilnikom o pokopališkem redu.
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v

skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje,
odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z
zakonom določena oseba oziroma pristojni organ social-
nega skrbstva.

19. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira krajevna

skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom
izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališ-
ča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

20. člen
Umrli se položi v krsto in se položi v grob za klasičen

pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih na podlagi dovoljenja pristojnega organa za notra-
nje zadeve in po predhodnem soglasju pristojnega organa
zdravstvenega varstva.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in po-
kopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztre-
sejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziro-
ma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja pristojnega or-
gana za notranje zadeve.

21. člen
Stroške pokopa mora poravnati oseba, ki je naročila

pokop oziroma dediči umrlega.

V primeru, ko stroške pokopa poravna občina, ima le ta
pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega.

IV. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE ZA GROB

22. člen
Prostore za grobove daje v najem izvajalec javne službe

z najemno pogodbo, sklenjeno med izvajalcem kot najemo-
dajalcem in najemnikom groba. Najemna pogodba mora biti
sklenjena v pisni obliki in v skladu s tem odlokom.

Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– tip groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemnika glede urejanja groba,
– obveznosti izvajalca javne službe glede urejanja po-

kopališča,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogod-

be.

23. člen
Prostor za grobove se daje v najem za določen čas, ki

ne sme biti krajši od 25 let in se lahko po poteku pogodbe
podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom najemne po-
godbe mora izvajalec javne službe opozoriti najemnika o
prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če po-
godbe pisno ne bi podaljšal.

24. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni

prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se
prekoplje in odda drugemu najemniku.

25. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.

26. člen
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe,

se najemniku dodeli en grobni prostor. Na osebno željo
najemnika se dodeli še dodaten grobni prostor, za katerega
se plača ekonomska cena v enkratnem znesku. Ekonomska
cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega
prostora.

27. člen
Izvajalec javne službe lahko razveljavi najemno pogod-

bo v naslednjih primerih:
– če najemnik po predhodnem opozorilu izvajalca ne

poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnemu opo-

zorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Šteje se, da je grob nevzdrževan takrat, kadar nagrob-

na znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma je tako zanemar-
jen, da kvari estetski videz pokopališča.

28. člen
V primeru poteka ali razveljavitve najemne pogodbe za

grob mora najemnik z grobnega prostora odstraniti opremo
groba v 15 dneh po poteku ali razveljavitvi najemne pogod-
be. Če ne odstrani opreme v določenem roku, jo po pred-
hodnem opozorilu najemnika grobnega prostora odstrani
izvajalec javne službe na stroške najemnika grobnega pro-
stora.
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V času od odstranitve opreme groba do poteka miro-
valne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu
najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega gro-
ba izvajalec javne službe.

Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka
tega člena zagotavlja izvajalec javne službe.

V. POGREBNE SVEČANOSTI

29. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pokopa in ima javni

pietetni značaj, pri tem se najprej upošteva želja umrlega ali
njegovih najbližjih svojcev.

30. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop. O javni pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan obve-
stiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na
krajevno običajen način.

O pogrebni svečanosti se ne obvesti javnosti, če je bila
tako izražena želja pokojnika ali svojcev.

Izvajalec javne službe je v primeru javne pogrebne sve-
čanosti dolžan obvestiti krajevno skupnost, v kateri je umrli
prebival. Na tej svečanosti se praviloma od pokojnika poslo-
vi predstavnik krajevne skupnosti.

Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali
drugih, ki bi poskrbeli za pokop, mora pogrebno svečanost
naročiti in plačati Mestna občina Novo mesto.

31. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste z umrlim

ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter

položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je dol-
žan poskrbeti izvajalec javne službe. Pogrebniki so oblečeni
v svečane obleke.

32. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokoj-

nikovega doma ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče.

Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– na čelu sprevoda je državna zastava,
– v primeru verskega obreda je za državno zastavo

simbol verske skupnosti,
– sledijo prapori, nosilci pokojnikovih odlikovanj in priz-

nanje, godba, pevci,
– v primeru verskega obreda sledijo predstavniki ver-

ske skupnosti,
– sledi pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare,
– sledijo najožji svojci in
– za njimi ostali udeleženci pogreba.
Razpored v sprevodu se lahko opravi na krajevno obi-

čajen način.
V primeru verskega obreda lahko sprevod vstopi tudi v

objekt določene verske skupnosti.

33. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti obi-

čajno razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci
umrlega, nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, dr-
žavne zastave in prapori, v primeru verskega pogreba pa
tudi predstavnik verske skupnosti in simbol verske skup-
nosti.

Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob, nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkve-
ni pogrebni obred. Nato zaigra godba, pevci zapojejo žalo-
stinke, če sodelujejo pri pogrebu.

Temu sledijo poslovilni govori predstavnika krajevne
skupnosti, če te poslovitve ni bilo na začetku pogrebne
svečanosti, in govori drugih predstavnikov ter zaključni obred
na krajevno običajen način.

Po zadnjem pozdravu z zastavo in prapori je pogrebna
svečanost zaključena.

34. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci in drugi), se lahko vključi v pogrebno
svečanost.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje enota s strelnim
orožjem, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojni-
ku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev po-
greba, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

Častna salva se izstreli pred zaključkom pogrebne sve-
čanosti.

35. člen
Če pri pogrebu pokojnika tudi zvonijo, zvonjenje lahko

traja med pogrebno svečanostjo do deset minut oziroma s
prekinitvami do petnajst minut, v primeru verskega pogreba
pa v skladu z običaji verske skupnosti.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE

36. člen
Izvajalec javne službe ima poleg že navedenih še na-

slednje obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in

standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– kot dober gospodar upravljati in vzdrževati objekte,

naprave in druga sredstva, ki so javno dobro,
– ugotavljati pravilnost pokopaliških dokumentov za do-

volitev pokopa,
– določati prostor, dan in uro pokopa v sporazumu z

naročnikom pokopa,
– izdajati soglasja za postavitev spomenika,
– v skladu s tem odlokom sklepati pogodbe za najem

grobov oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvaja-
nja javne službe,

– zaračunavati prispevke in pristojbine, če so le-ti uve-
deni z občinskim predpisom,

– zagotavljati red in čistočo v mrliški vežici in na poko-
pališču,

– zagotoviti zasutje groba najkasneje pol ure po konča-
ni pogrebni svečanosti,

– voditi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– voditi evidenco o grobovih in pokopih na določenem

pokopališču,
– ob pokopu, prekopu in urejanju pokopališč zavaro-

vati sosednje grobove pred poškodbami,
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

37. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati vrednostne

predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti.
Najdene predmete mora izvajalec izročiti upravičencu oziro-
ma občini.
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VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

38. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega

odloka, imajo poleg že navedenih še naslednje pravice:
– pravico uporabe storitev javne službe pod pogoji,

določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi,
– pravico svojcev do izbire pokopališča, kjer naj bi bil

umrli pokopan, če obstajajo za to objektivne možnosti,
– pravico do odločanja o načinu pokopa,
– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grob,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so krše-

ne pravice uporabnikov,
– pravico postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le v

soglasju z izvajalcem javne službe.
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega

odloka, imajo poleg že navedenih še naslednje obveznosti:
– uporabljati storitve izvajalca v skladu s tem odlokom,
– upoštevati določila pravilnika o pokopališkem redu in

navodila izvajalca v zvezi z izvajanjem pokopališkega reda,
– plačevati uporabo objektov oziroma storitev izva-

jalca,
– skrbeti za red in vzdrževanje grobov v skladu s tem

odlokom.

VIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU

39. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobo-
ve,

– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,

– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-
gih naprav in predmetov v območju pokopališča,

– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranje-

vati na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških

prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga de-

la, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezani
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca javne
službe.

V neposredni bližini območja pokopališča v času po-
grebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo po-
tek pogrebnih svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje,
moteči zvoki in podobno).

Izvajalec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogrebne
svečanosti, povzročitelja nedovoljenih dejavnosti na to opo-
zori pred začetkom pogrebnih svečanosti.

40. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje, žive meje, spome-

nike in obeležja splošnega pomena ter druge komunalne
naprave mora vzdrževati izvajalec javne službe. Za sakralne
objekte v sklopu pokopališča skrbi lastnik ali izvajalec javne
službe, če ga lastnik za to pooblasti.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren izvaja-
lec javne službe.

Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki
grobov. Izvajalec javne službe in uporabnik oziroma najem-
nik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju
groba.

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vme-
sne prostore med grobovi.

IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

41. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč se financirata iz naslednjih virov:
– prihodkov od plačanih storitev,
– najemnin za grobove in za uporabo mrliških vežic,
– sredstva proračuna za vzdrževanje objektov, ki so

javno dobro v lasti občine,
– dotacij in donacij ter
– drugih virov.
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po

ceniku, ki ga potrjuje Občinski svet mestne občine Novo
mesto.

Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki za-
gotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reproduk-
cijo na infrastrukturnih objektih in napravah, vezanih na to
dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.

Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.

Višino najemnin za grobove ter ceno storitev predlaga
izvajalec javne službe, potrdi pa jo Občinski svet mestne
občine Novo mesto.

X. NADZOR

42. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

pristojna občinska inšpekcija ter druge pristojne inšpekcij-
ske službe.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

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

izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju s 36. členom
tega odloka.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba izvajalca javne službe, če ravna v nasprot-
ju s 36. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če ravna v nasprotju z:

– drugim odstavkom 39. člena,
– prvim odstavkom 16. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z:
– drugim odstavkom 39. člena,
– prvim odstavkom 16. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju z:

– drugim odstavkom 39. člena,
– prvim odstavkom 16. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik, če ravna v nasprotju z:
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– drugim odstavkom 38. člena,
– prvim ali tretjim odstavkom 39. člena tega odloka.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Izvajanje javne službe se v soglasju s krajevnimi skup-

nostmi prenese na izvajalca javne službe najpozneje v petih
letih po sprejemu tega odloka.

45. člen
S pravilnikom o pokopališkem redu se podrobneje do-

loči izvajanje tega odloka za vsako pokopališče posebej.

46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok

o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Novo mesto
(SDL, št. 14/88) in odlok o javnih pogrebnih svečanostih
(SDL, št. 4/83).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-2/2000-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

OSILNICA

3480. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Osilnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 22. člena statuta Občine
Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) in
5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
63/99) je Občinski svet občine Osilnica na 8. redni seji dne
27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano ozna-
ko JP).

3. člen
Lokalne ceste v Občini Osilnica so ceste v naseljih in

med naselji v Občini Osilnica.

4. člen
Lokalne ceste (LC) v naseljih in med naselji v občini so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste uporabe

odseka odseka (v m)

1. 305010 Bezgovica Bezgovica-Bezgarji-Papeži-Belica-Žurge Žurge 6492 javni promet
1 Bezgovica

R3 656 Bezgovica-Bezgarji Bezgarji 2100 javni promet
2 Bezgarji h.št. 1 Bezgarji-Papeži Papeži h.št. 1 1115 javni promet
3 Papeži (most skozi Belico) Papeži-Belica Belica (h.št.2)  729 javni promet
4 Belica (h.št.2) Belica-Žurge Žurge (h.št.7) 2548 javni promet

2. 305020 Zgornji Čačič (h.št.1) Zgornji Čačič-Spodnji Čačič-Padovo
pri Osilnici-Križmani-Podvrh  Podvrh R3 656 2269 javni promet

1 Zgornji Čačič (h.št.1) Zgornji Čačič- Spodnji Čačič-Padovo
pri Osilnici Padovo pri Osiln.

(pri Križu  853 javni promet
 2 Padovo pri Osilnici- Padovo pri Osilnici-Križmani-Podvrh Podvrh R3 656  1416 javni promet

3. 305030 Lipica R3 657 Lipica-Malinišče-Padovo
pri Osilnici-Ribjek Ribjek na R3 657 3821 javni promet

1 Lipica na R3 657 Lipica - Malinišče Malinišče 1000 javni promet
2 Malinišče (h.št.1) Malinišče- Padovo pri Osilnici Padovo pri Osilnici

(h.št.8) 763 javni promet
3 Padovo pri Osilnici (h.št. 8) Padovo pri Osilnici - Ribjek Ribjek R3 656 2058 javni promet

4. 305040 RC Fruška ograja Rekreacijski center Fruška
Ograja-Strojiči - most na Čabranki
(meja RH) most na Čabranki

(meja RH) 1200 javni promet
1 RC  Fruška  ograja

na R3 657 Rekreacijski center Fruška
ograja - Strojiči Strojiči (h.št.1) 900 javni promet

2 Strojiči (h.št.1) Strojiči - most na Čabranki (meja RH) most (meja RH) 300 javni promet
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5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen
št. ceste ceste (v m) uporabe

1. 805010 Mirtoviči R3 657 Mirtoviči (most na Mirtoviškem potoku)
- Mirtoviči h. št. 1 Mirtoviči (h.št.1) 360 javni promet

2. 805020 Bosljiva Loka na R3 657 Bosljiva Loka - Bosljiva Loka  h.št. 11a Bosljiva Loka h.št. 11a 90 dostop
3. 805030 Bosljiva Loka na R3 656 Bosljiva Loka pri pokopališču

desno - h.št.19 - h. št. 20 Bosljiva Loka (h.št.20) 100 dostop
4. 805040 Grintovec pri Osilnici h.št. 3 Grintovec pri Osilnici pred h.št.3

desno - h. št. 5 (Štimac) - Zgornje Loke Zgornje Loke 1000 dostop
5. 805050 Grintovec na R3 657 Grintovec pri Osilnici levo - viseči most viseči most 65 javni promet
6. 805060 Ribjek na R3 657 Ribjek h.št.2 desno - skozi vas

- Ribjek št.8 Ribjek R3 657 360 javni promet
7. 805070 Ribjek na R3 657 Ribjek desno - lovski dom lovski dom 200 dostop
8. 805080 Osilnica na R3 657 Osilnica levo - most Hrvatsko (meja RH) most 125 javni promet
9. 805090 Osilnica na R3 657 Osilnica levo - biološko čistilna naprava BČN 147 javni promet
10. 805100 Osilnica na R3657 Osilnica pri ZP desno - pokopališče pokopališče 150 dostop
11. 805110 Osilnica na R3 657 Osilnica (pri NLB desno) - h.št. 19

- h. št.20 h.št. 20 200 dostop
12. 805120 Osilnica na R3 657 Osilnica (osrednji trg) - cerkev - most na

Čabranki (meja RH) most 400 javni promet
13. 805130 Podvrh na R3 657 Podvrh (korito) - h.št. 4 - h.št. 1 h.št. 1 100 dostop
14. 805140 Bezgovica na R3 657 Bezgovica (korito) - skozi vas

- Bezgovica št. 5 h.št.5 400 javni promet
15. 805150 Bezgovica h.št. 1 Bezgovica pri h.št.1 - skozi vas

- LC 305010 LC 240 dostop
16. 805160 Strojiči na LC 305040 Strojiči h.št.2 - h.št.4 - most na Čabranki most 500 dostop
17 805170 Bezgarji LC 305010 Bezgarji h.št.1 - skozi vas h.št.1 260 dostop
18 805180 Papeži na LC 305010 Papeži h.št. 3 - Papeži h.št. 9 h.št. 9 350 dostop
19. 805190 Belica h.št. 2 Belica h.št.2-HE-peskokop peskokop 530 dostop
20. 805200 Belica na LC 305010 Belica - Belica št. 9 (Ožbolt) h.št.9 350 dostop
21. 805210 Žurge na LC 305010 Žurge desno - cerkev - pokopališče pokopališče 500 dostop
22. 805220 Žurge na LC 305010 Žurge skozi vas do h.št. 1 h.št. 1 280 dostop

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridob-
ljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ce-
ste št. 347-05-144/98-03 z dne 2. 6. 1998.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-313/98
Osilnica, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PUCONCI

3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US 67/97 – odloč-
ba US 56/98 in 61/99 – odločba US), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 100. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet
občine Puconci na 16. seji dne 10. 8. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Puconci
za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2000 se

spremeni 2. člen, in se glasi:
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financi-
ranja.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 930,009.990,00 SIT
II. Skupaj odhodki 1.074,538.281,24 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –76.388.406,24 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodanih kapitalskih deležev 27,000.000,00 SIT
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 29,000.000,00 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih
deležev (IV.–V.) –2,000.000,00 SIT

C) Račun financiranja
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanja (VIII.–IX.) –
X. Povečanje (zmanjšanje)

sredstev na računih (III.+VI.+X.) –78.388.406,24 SIT
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Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računih, prenešenih iz preteklega proračunskega leta.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije z dnem objave.

Št. 40302-2/00
Puconci, dne 10. avgusta 2000.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RIBNICA NA POHORJU

3482. Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Ribnica na Pohorju

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju
(Uradni list št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na
Pohorju na 15. seji dne 8. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini

Ribnica na Pohorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica na

Pohorju določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih
programov v Občini Ribnica na Pohorju.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev,
ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Obči-
na Ribnica na Pohorju.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani

– da imajo urejeno evidenco članstva.

4. člen
Izvajalci športnih programov so lahko:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali

klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sred-

stev proračuna Občine Ribnica na Pohorju sofinancirajo
naslednje vsebine:

– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-

rekreaktivne vadbe,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– medobčinske prireditve.

6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v

5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zago-
tavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijske-
ga vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obvezno-
sti med občino in investitorjem se uredijo z ustrezno po-
godbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina,

zbrane predloge obdela občinska uprava in pripravi izbor
programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za
sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski prora-
čun. Izbor programov in predlog delitve sredstev potrdi ob-
činski svet po predhodni obravnavi za šport pristojnega od-
bora.

Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev v skupine po programih,
– razvrstitev športnih društev, upoštevajoč razširjenost

in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov

obseg.

8. člen
Županja sklene pogodbo z izvajalci športnih progra-

mov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način
nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo
po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevze-
tih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti po
pogodbi, se jim ukinejo finančna sredstva.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje

programov športa v občini.

10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo

enako kot velja za njegov sprejem.

11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Ribnica
na Pohorju.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 65-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 8. junija 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

3483. Pravilnik za vrednotenje programov kulture v
Občini Ribnica na Pohorju

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohor-
ju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribni-
ca na Pohorju na 15. seji dne 8. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov kulture

v Občini Ribnica na Pohorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica na

Pohorju določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje progra-
mov kulture v Občini Ribnica na Pohorju.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev,
ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Obči-
na Ribnica na Pohorju.

3. člen
Pravico do sofinanciranja programov kulture imajo no-

silci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini, oziroma da opravljajo dejav-
nost v občini,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih ak-
tivnosti na področju kulture,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani,

– da imajo urejeno evidenco članstva.

4. člen
Izvajalci programov kulture so lahko:
– kulturna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva in

klubi,
– samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost na po-

dročju kulture (privatne glasbene šole, privatne plesne šole,
privatne šole za gledališke dejavnosti idr.)

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog na področju kultu-

re se iz sredstev proračuna Občine Ribnica na Pohorju
sofinancirajo naslednje vsebine:

– dejavnost kulture predšolskih in osnovnošolskih
otrok,

– dejavnost v društvih in klubih, ki imajo značaj ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti,

– izjemni dosežki na področju kulturnih dejavnosti,
– dejavnost samostojnih podjetnikov, ki opravljajo de-

javnost na področju kulturnih dejavnosti.

6. člen
Poleg sofinanciranja programov dejavnosti kulture, na-

vedenih v 5. členu tega pravilnika se v občinskem proraču-
nu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investi-
cij vzdrževanja objektov in naprav, ki služijo dejavnosti kultu-
re. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se
uredijo z ustrezno pogodbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina,

zbrane predloge obdela občinska uprava in pripravi izbor
programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za
sofinanciranje programov na področju kulture zagotavlja ob-
činski proračun. Izbor programov in predlog delitve sredstev
potrdi občinski svet po predhodni obravnavi za kulturo pri-
stojnega odbora.

Upoštevajo se naslednja merila:
– stalnost in večletno delo izvajalca kulturnih dejavno-

sti,
– razširjenost in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov

obseg.

8. člen
Županja sklene pogodbo z izvajalci kulturnih progra-

mov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način
nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo
po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevze-
tih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti po
pogodbi se jim ukinejo finančna sredstva.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje

programov kulture v občini.

10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo

enako kot velja za njegov sprejem.

11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja programov kulture v Občini Ribnica na
Pohorju.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 67-1/2000
Ribnica na Pohorju, dne 8. junija 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.
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SLOVENJ GRADEC

3484. Odlok o razpisnih pogojih za dodelitev koncesije
za izvajanje pomoči družini na domu

Na podlagi 47. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92 in 41/99), 4. člena odloka o organizira-
nju pomoči družini  na domu v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet
mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 13. 7. 2000
sprejel

O D L O K
o razpisnih pogojih za dodelitev koncesije

za izvajanje pomoči družini na domu

1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju, konce-

dent) s tem odlokom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabniki storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.

2. člen
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja,

objavljenega v Uradnem listu RS.
Za razpis javnega natečaja se uporabljajo določila pra-

vilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 27/97 in 57/99).

Javni natečaj razpiše župan.
Predmet koncesije je izvajanje socialne oskrbe, ki vse-

buje:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje ene-

ga pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiš-
čenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postilja-
nje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na stalno institucionalno vars-
tvo.

4. člen
Javna služba pomoč družini na domu se organizira za

največ 1,2% občanov Mestne občine Slovenj Gradec starej-
ših od 65 let.

Obseg storitev, ki so predmet koncesije, vsako leto
določi uprava Mestne občine Slovenj Gradec z letnim števi-
lom ur storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe, določe-
nim v skladu s programom socialnega varstva Mestne obči-
ne Slovenj Gradec in proračunom Mestne občine Slovenj
Gradec za posamezno leto.

5. člen
Storitve, ki so predmet koncesije se izvajajo na območ-

ju Mestne občine Slovenj Gradec.

6. člen
Uporabniki storitev so osebe, ki jih v skladu z določili

odloka o organiziranju pomoči na domu v Mestni občini
Slovenj Gradec, h koncesionarju napoti Center za socialno
delo Slovenj Gradec.

7. člen
Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo pogodbe o

koncesiji, s katero koncedent in koncesionar uredita raz-
merja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo.

Koncesija preneha s prenehanjem veljavnosti koncesij-
ske pogodbe, zaradi stečaja koncesionarja ali odvzema kon-
cesije.

8. člen
Storitev se bo financirala v s skladu z določili odloka o

organiziranju pomoči na domu v Mestni občini Slovenj Gra-
dec:

– s plačili uporabnikov,
– s sredstvi koncedenta.

9. člen
Način plačila se uredi s koncesijsko pogodbo na enak

način, kot to velja za storitve, ki jih opravljajo javni zavodi s
področja socialnega varstva.

10. člen
Cena storitve se določi v skladu s pravilnikom o meto-

dologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki ga
sprejme ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
vsakokratnih izhodišč za pripravo proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec.

Vrednost urne postavke posamezne storitve pomoči
družini na domu na predlog župana določi Svet mestne
občine Slovenj Gradec.

11. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe,

ki opravljajo vse storitve, ki so predmet koncesije, posamez-
no storitev ali del storitve;

– pravne osebe oziroma fizične osebe morajo izpolnje-
vati pogoje, za opravljanje socialno varstvenih storitev, dolo-
čene z zakonom o socialnem varstvu;

– koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavno-
sti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev, doka-
zati mora, da bo na dan sklenitve koncesijske pogodbe
zaposloval ustrezno število strokovnih delavcev in sodelav-
cev;

– koncesionar mora imeti izdelan podroben program
izvajanja storitev, ki so predmet koncesije, iz katerega bo
razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

12. člen
Podrobneje se pogoji določijo z razpisno dokumen-

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 15405/00002/99
Slovenj Gradec, dne 14. julija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

TRNOVSKA VAS

3485. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila “Trnovski
zvon“

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 116. člena statuta Občine Trnovska vas
(Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je Občinski svet občine
Trnovska vas na 5. izredni seji dne 3. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izdajateljstvu javnega glasila “Trnovski zvon“

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo “Trnovski

zvon“ in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje
predpisov Občine Trnovska vas v uradnem glasilu občine.

2. člen
Občina Trnovska vas je izdajatelj javnega glasila “Tr-

novski zvon“.

3. člen
Sedež uredništva je v Trnovski vasi, Trnovska vas 42,

2254 Trnovska vas.

4. člen
Glasilo ima žig okrogle oblike premera 22 mm z bese-

dami:
“TRNOVSKI ZVON, GLASILO OBČINE TRNOVSKA

VAS.

5. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

6. člen
Glasilo izhaja praviloma vsake tri mesece. Lahko izide

tudi kot dvojna številka ali izredna številka.
Glasilo je namenjeno občanom Občine Trnovska vas.

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v
občini.

7. člen
Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu

organov Občine Trnovska vas, občinske uprave, političnih
strank, delu vaških skupnosti in dela občanov.

8. člen
Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine

Tmovska vas, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti
Občine Tmovska vas, po sklepu uredništva pa tudi drugih
občin.

II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA
UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

9. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in

razrešuje Občinski svet občine Trnovska vas, na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Od-
govorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja ure-
dniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke
ter opravlja druge naloge določene z zakonom o javnih
glasilih.

10. člen
Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno

obdobje imenuje Občinski svet občine Trnovska vas na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja. Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana
uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine
najmanj dveh članov občinskega sveta.

Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa
pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni urednik.

Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno po-
ročati Občinskemu svetu občine Trnovska vas.

11. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem pro-

gramske zasnove in uredniške politike ter položajem odgo-
vornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega
imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, pred-
sedujočega imenujeta sporazumno.

Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način re-
ševanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.

12. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine

Trnovska vas, občinska uprava, politične stranke, vaške
skupnosti in občani.

Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če
članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši
kodeks novinarske etike.

III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH
NALOG

13. člen
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z

izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga ure-
dništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.

14. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Trnovska vas,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Prva številka “Trnovski zvon“ mora biti izdana v mesecu

oktobru 2000. Občinski svet imenuje odgovornega uredni-
ka in uredništvo v roku 30 dni po sprejemu tega odloka.

Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog
komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja imenuje v.d. odgovornega ure-
dnika.

16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega glasila “Občan“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Trnovska vas

Karl Vurcer l. r.

TURNIŠČE

3486. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Turnišče za leto 1999

Občinski svet občine Turnišče je na podlagi 13. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 52/99) na 11. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče

za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče

za leto 1999, ki obsega:
- prihodke v višini 329,550.846,03
- odhodke v višini 216,098.871,00
- presežek prihodkov 113,451.975,03

2. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu za leto 1999

v višini 113,451.975,03 SIT se prenese med prihodke
proračuna Občine Turnišče za leto 2000.

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega

odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 6-11
Turnišče, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Turnišče za leto 1999

Prihodki
I. Davčni prihodki                                   90,768.031,07
II. Kapitalski prihodki                                   199.000,00
III. Prejete donacije                                      743.510,00
IV. Transferni prihodki                          237,840.304,96
Skupaj prihodki                                329,550.846,03

Odhodki
I. Tekočiodhodki                                   38,231.279,43
II. Tekoči transferi                                 112,911.957,07
III. Investicijski odhodki                        55,222.262,75
IV. Skupaj drugi odhodki                         9,733.371,75
Skupaj odhodki                                   216,098.871,00
Presežek prihodkov nad odhodki        113,451.975,03

3487. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor
v letu 2000

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/95), 7. člena odloka o plakatiranju
(Uradni list RS, št. 43/97) ter 50. člena statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) izdajam

S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe

plakatnih mest za volitve v Državni zbor
v letu 2000

1
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah v Državni zbor v

letu 2000 lahko pridobi v vasi Turnišče 3 m2 plakatnega
prostora na rednih plakatnih mestih (na vsakem plakatnem
mestu po m2) in v vaseh Gomilice, Nedelica in Renkovci po
m2 plakatnega prostora na rednih plakatnih mestih.

2
Za potrebe lokalnih volitev se postavi šest dodatnih

plakatnih mest, in sicer v Turnišču 3 plakatna mesta, v
ostalih vaseh pa po eno plakatno mesto.

3
Prostor na rednem plakatnem mestu je brezplačen, za

m2 plakatnega prostora na dodatnem plakatnem mestu pa
se plača 6.000 SIT po m2 plakatnega prostora. Plačilo od
uporabe plakatnega prostora je prihodek proračuna Občine
Turnišče.

4
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri

Občinski upravi Občine Turnišče Vsi nepotrjeni plakati se
odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.

5
Za izvajanje plakatiranja se uporabljajo določbe odlo-

ka o plakatiranju v Občini Turnišče (Uradni list RS, št.
43/97).
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6
Ta sklep je bil potrjen na 11. redni seji Občinskega

sveta občine Turnišče dne 27. 7. 2000 in se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 001/00/2000
Turnišče, dne 27. julija 2000.

Župan Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

VRHNIKA

3488. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Log–Dragomer

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in 20. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 10. seji dne
20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Log–Dragomer

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Log – Dragomer (Uradni list RS, št.
62/96, 40/97, 20/98) se spremeni 2. člen tako, da se
tretji odstavek glasi:

“- podružnica Bevke.”

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se v prvem odstav-

ku črta beseda “Temeljnem” in namesto nje vstavi beseda
“Okrožnem”.

3. člen
V drugem odstavku 8. člena odloka se obakrat črtata

besedni zvezi “nadziranje in informiranje”.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij:
Log pri Brezovici, Dragomer, Lukovica pri Brezovici, Bevke,
Blatna Brezovica.

Znotraj šolskega okoliša se določi območje podružni-
ce šole, ki zajema naslednja naselja: Bevke, Blatna Brezo-
vica.

Matična šola je Osnovna šola Log-Dragomer, kjer je
sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno
šolo za celoten zavod.

Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šol-
skega okoliša, če šola v katero so vpisani in šola, v katero
želijo starši prepisati otroka, s tem soglašata.

5. člen
V 15. členu odloka se tretji odstavek spremeni tako, da

se glasi:

“Predstavnike delavcev se voli izmed strokovnih delav-
cev tri člane, izmed strokovnih delavcev podružnice Bevke
enega člana ter iz upravno – administrativnih ter tehničnih
delavcev enega člana.”

6. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen z vsebino:
Podružnica Bevke kot sestavni del Osnovne šole Log –

Dragomer vključuje oddelke od 1. do 4. razreda osemletne
osnovne šole. Po končanem 4. razredu učenci nadaljujejo
šolanje na matični osnovni šoli Log – Dragomer. Ko se
ustvarijo pogoji za devetletno osnovno šolo, bo podružnica
Bevke vključevala oddelke 1. triade. Po zaključeni 1. triadi
bodo učenci ravnotako nadaljevali šolanje na Osnovni šoli
Log – Dragomer.

Učenci iz Bevk, ki v letu 1999/2000 obiskujejo drugi
razred podružnice Drenov Grič, nadaljujejo šolanje na tej
podružnici, ne glede na spremenjen šolski okoliš.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 13/1-001200-0004/00
Vrhnika, dne 21. julija 2000.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ŽALEC

3489. Sklep s katerim se investitorjem posegov na
območju ZN Arnovski gozd dovolijo odmiki od
določil odloka o ZN Arnovski gozd

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 24. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) na
16. seji dne 29. 6. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

Investitorjem posegov v območju ZN Arnovski gozd se
dovolijo odmiki od določil odloka o ZN Arnovski gozd (Ura-
dni list RS, št. 33/92) v naslednji vsebini:

– da se lahko spremeni vrstni red izgradnje posamez-
nih faz (vključno s spremembo vrstnega reda in vsebine
podfaz oziroma etap in posameznih del, vse v okviru posa-
meznih faz) tako, da se najprej prične z izgradnjo II. faze,

– da se lahko menja vrstni red nadaljnjih faz ne glede
na določeno časovno in oštevilčeno zaporedje v veljavni
prostorski dokumentaciji,

– da je lahko vsak objekt, ki je vrisan v posamezni fazi
ZN tudi samostojna enota, ki pa mora biti tehnično in tehno-
loško zaključena ter opremljena z vso pripadajočo komunal-
no, energetsko in prometno infrastrukturo tako, da lahko
funkcionira samostojno ne glede na ostale enote,

– da je možno graditi eno ali več enot hkrati v okviru
iste faze,

– da se časovno lahko odmakne predvidena nadome-
stna pogozditev vzhodnega dela območja ZN do začetka
izgradnje I. faze ZN,

– da se lahko za odvajanje in čiščenje fekalnih in odpa-
dnih voda objektov II. faze začasno, to je do izvedbe nasled-



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 22. 8. 2000 / Stran 9199

nje faze ZN, uporabijo lokalne čistilne naprave oziroma bio-
diski. Pred izvedbo naslednje faze je potrebno izvesti zbirni
kolektor tako, kot je predvideno po ZN, pod naslednjimi
pogoji:

1. da si investitor posega, v okviru postopka za pridobi-
tev dovoljenja za gradnjo, za vsako predvideno spremembo
obvezno pridobi tudi strokovno mnenje Občine Žalec,

2. da si za vsako spremembo pridobi in upošteva po-
goje soglasja vseh, s spremembo posega tangiranih, uprav-
ljavcev prometne, komunalne, energetske in ostale infras-
trukture in

3490. Poročilo občinske volilne komisije o izidu
glasovanja na nadomestnih volitvah za člana
sveta Mestne skupnosti Žalec

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu glasovanja

na nadomestnih volitvah za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec

I
Na območju Mestne skupnosti Žalec so bile dne

23. julija 2000 nadomestne volitve za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec in ugotovljen naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 898 volivcev,
– nadomestnih volitev se je udeležilo 106 volivcev ali

11,80% volivcev,
– oddanih je bilo 106 glasovnic,
– veljavnih glasovnic je bilo 106,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.

II
Na podlagi izida glasovanja je bilo ugotovljeno, da so

kandidati prejeli naslednje število glasov:
Zoran Vučer 56 glasov ali 6,26%,
Matjaž Lesjak 24 glasov ali 2,67%,
Darko Tratnik 26 glasov ali 2,98%.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za člana

sveta Mestne skupnosti Žalec na nadomestnih volitvah dne
23. julija 2000 izvoljen Zoran Vučer, Kidričeva 3, Žalec.

Žalec, dne 24. julija 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Slavko Košenina l. r.

3. da v izgradnjo II. faze vključi tudi interventno cesto
(v njeni celotni dolžini), ki poteka po vzhodnem in severnem
delu območja ZN in je predvidena že v veljavnem ZN Arnov-
ski gozd.

Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 29. junija 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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