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VLADA

4770. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike
Programa razvoja podeželja 2000–2006
(SAPARD)

Na podlagi 5. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike

Programa razvoja podeželja 2000–2006
(SAPARD)

1. člen
Za izvajanje Posebnega pristopnega programa za kme-

tijstvo in razvoj podeželja – SAPARD (v nadaljnjem besedilu:
program SAPARD) in za doseganje ciljev, določenih v ukre-
pih kmetijske strukturne politike v Programu razvoja podeže-
lja 2000–2006 (v nadaljnjem besedilu: program), se dodeli-
jo sredstva upravičencem za:

1. podpore investicijam v kmetijska gospodarstva, ki
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospo-
darstev in izpolnjevanju zahtev pravnega reda EU na podro-
čju higiensko veterinarske ureditve, varovanja okolja in za-
ščite živali (v nadaljevanju besedila: ukrep I),

2. podpore investicijam v živilsko predelovalno industri-
jo v sektorjih predelave mesa, rib in mleka (v nadaljevanju
besedila: ukrep II),

3. podpore investicijam za razvoj dopolnilnih dejavno-
sti na kmetiji (v nadaljevanju besedila: ukrep III),

4. podpore investicijam za razvoj in izboljšanje in-
frastrukture na podeželju (v nadaljevanju besedila: ukrep IV).

Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano določi Vlada Republike Slovenije višino sredstev za
uresničevanje ciljev programa v skladu z letnim finančnim
sporazumom.

I. NAMENI

2. člen
UKREP I
Za ukrep I se dodelijo sredstva za investicije v gospo-

darska poslopja, v opremo gospodarskih poslopij in nakup
kmetijske mehanizacije v živinoreji in pridelavi krme na po-
dročju prireje in predelave mleka in mesa:

A) KMETIJSKA PRIDELAVA
a) Investicije s področja novogradnje ali obnove hle-

vov, vključno s pripadajočo opremo, izključno za različne
oblike proste reje za krave molznice in mlečno drobnico ter
za rejo mesne govedi, drobnice in prašičev s pripadajočo
opremo za krmljenje, molžo in izločke.

b) Investicije v spremljajoče objekte na kmetijskem go-
spodarstvu za krmo, izločke in odpadne vode.

c) Investicije v samostojna skladišča za krmo s pripada-
jočo opremo za potrebe lastne pridelave krme.

d) Nakup specialne kmetijske mehanizacije v območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, ki je vezan na projekt
posodobitve kmetijskega gospodarstva v zgornjih točkah a.,
b. in c.

B) KMETIJSKA PREDELAVA
a) Investicije s področja gradnje ali obnove objektov,

vključno s pripadajočimi napravami in opremo za skladišče-
nje, dodelavo in predelavo mleka in mesa:

– za investicije v novogradnjo in obnovo objektov in
prostorov, namenjenih predelavi v skladu s predpisi za do-
seganje predpisanih higienskih, veterinarskih in okolje var-
stvenih standardov ter standardov za zaščito živali,

– za investicije v hladilno opremo,
– za investicije v opremo za nove tehnologije in po-

stopke za predelavo in izboljšanje kvalitete proizvodov,
– za investicije v nove proizvodne linije za širšo ponud-

bo izdelkov.

UKREP II
Za ukrep II se dodelijo sredstva za investicije v živilsko

predelovalno industrijo v sektorjih predelave mesa, rib in
mleka:

– v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško
opremo in programi,

– za prilagajanje obratov na zahteve EU na veterinar-
sko-sanitarnem področju,

– za zaščito živali in okolja,
– za povečanje produktivnosti zaposlenih,
– za izboljšanje kakovosti in prilagajanje na trgu proiz-

vodov,
– v razvoj in proizvodnjo novih izdelkov,
– za racionalizacijo proizvodnega procesa,
– za izboljšanje notranjih kontrolnih in analiznih siste-

mov,
– za adaptacijo obstoječih nepremičnin za potrebe

vgradnje nove tehnološke-opreme v predelovalni industriji.
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UKREP III
Za ukrep III se dodelijo sredstva za naslednje namene:
A) Izgradnja ali obnova prostorov in nakup opreme za

opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah:
– sob in apartmajev za goste,
– spremljajočih prostorov za goste.
B) Urejanje prostora za rekreacijo in prosti čas na turi-

stičnih kmetijah za potrebe gostov:
– postavitev in opremljanje pokritega ali nepokritega

prostora, ki bo služil za preživljanje prostega časa gostov,
– ureditev prostorov za piknike in ostalih dejavnosti na

prostem,
– postavitev otroškega igrišča oziroma drugih igrišč za

potrebe gostov,
– ostale investicije, ki služijo podaljšanju sezone in po-

pestritvi ponudbe na kmetiji (kot npr. savna, bazen, športna
igrišča, ureditev smučišč itd.), kot tudi za zagotovitev potreb
za goste, ki imajo specifične potrebe (invalidi, otroci).

C) Izgradnja ali obnova prostorov in nabava opreme za
opravljanje tradicionalne domače obrti na kmetijah:

– ureditev oziroma preureditev delavnice v obstoječih
ali novih objektih,

– nakup opreme, potrebne za opravljanje tradicionalne
domače obrti,

– ureditev in oprema razstavnega prostora ter skladi-
ščnih prostorov.

UKREP IV
Za ukrep IV se dodelijo sredstva upravičencu za na-

slednje namene:
A) Ureditev cestne podeželske infrastrukture:
Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest, javnih

poti, dostopov do kmetijskih zemljišč in dostopov do kmetij.
B) Ureditev vodne infrastrukture na podeželju za pre-

skrbo s pitno vodo:
– iskanje dodatnih vodnih virov za zagotavljanje zado-

stnih vodnih količin za preskrbo s pitno vodo,
– posodobitev obstoječih primarnih vodovodnih siste-

mov za vodooskrbo,
– novogradnja primarnih vodovodnih sistemov in osta-

lih potrebnih naprav za preskrbo s pitno vodo.
C) Ureditev tematskih poti za izboljšanje turistične in-

frastrukture:
Označitev in izgradnja tematskih poti, kot so učne,

gozdne, jahalne, kolesarske...

II. UPRAVIČENCI

3. člen
UKREP I
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa I so nosilci

kmetijskih gospodarstev in druge fizične ter pravne osebe,
ki opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost v skladu z načeli
dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije in
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– vpisani morajo biti v evidenco kmetijskih gospodar-
stev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano,

– več kot 50% delovnega časa morajo porabiti na svo-
jem gospodarstvu, kar mora biti razvidno iz poslovnega pro-
grama,

– v uporabi morajo imeti vsaj 8 ha primerljivih kmetij-
skih površin,

– biti morajo mlajši od 40 let (velja za fizične osebe),
– sredstva bodo dodeljena za investicije na področju

živinoreje, če upravičenec zagotavlja kmetijsko površino za

porabo gnojevke ali gnoja, za rejo prašičev največ 2 GVŽ/ha
in za rejo govedi in drobnice 2.5 GVŽ/ha,

– za investicije v rejo prašičev mora upravičenec zago-
toviti vsaj 35% doma pridelane krme,

– ob predložitvi vloge kmetijska gospodarstva ne sme-
jo presegati 250 GVŽ živinorejske proizvodnje,

– vrednost nakupa kmetijske mehanizacije ne sme pre-
segati 35% vrednosti celotne investicije,

– kmetijska gospodarstva morajo izpolnjevati minimal-
ne standarde v zvezi s pravnim redom EU glede okolja,
higiene in dobrobiti živali. Kolikor so investicije namenjene
za prilagajanje tem standardom, jih mora kmetijsko gospo-
darstvo izpolniti do realizacije te naložbe,

– imeti morajo status kmeta oziroma status samostoj-
nega podjetnika iz kmetijske dejavnosti, kmetijsko podjetje
mora biti registrirano za kmetijsko dejavnost,

– upravičenec mora imeti končano vsaj srednjo poklic-
no kmetijsko šolo oziroma glede na proizvodno usmeritev
drugo srednjo poklicno šolo. Kadar gre za proizvodnjo živil
živalskega izvora, ki so namenjena za javno potrošnjo, mora
imeti upravičenec najmanj IV. stopnjo izobrazbe živilske smeri
ali uspešno opravljen tečaj po programu izobraževanja Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma do leta 2000
Uprava RS za pospeševanje kmetijstva, ki ga odobri Veteri-
narska uprava RS,

– upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt za čas
trajanja investicije in še za nadaljnji dve leti. Vsaka investici-
ja, za katero upravičenec prosi sredstva, mora biti načrtova-
na v tem poslovnem načrtu,

– upravičenec se obvezuje, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji vsaj še 5 let
po prejetju sredstev.

4. člen
UKREP II
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa II so fizične

in pravne osebe ali njihove registrirane skupine in združenja,
ki delujejo na področju predelave mleka, mesa in rib ter
priprave teh proizvodov za trg.

Izpolnjevati morajo pogoj, da se sredstva dodelijo inve-
sticijam, ki izpolnjujejo veterinarsko-sanitarne standarde ozi-
roma služijo za prilagajanje tem standardom.

5. člen
UKREP III
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa III so fizič-

ne osebe, ki so lastniki, zakupniki ali drugačni uporabniki
kmetij in se za svoj račun ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Kmetija mora biti v območju regionalnega projekta “Vinske
turistične ceste Slovenije“ ali v drugih regionalnih razvojnih
programih podeželja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Upravičenec za dodelitev sredstev iz ukrepa III mora
izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer:

– z investicijo lahko zagotovi skupno največ 20 ležišč,
– pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in

prosti čas gostov, kot so: savna, fitness, bazen in teniško
igrišče, mora imeti na kmetiji zagotovljenih vsaj 10 ležišč,

– zagotoviti, da ima investicija prioriteto v regionalnem
razvojnem programu podeželja,

– imeti mora izdelan poslovni načrt za čas trajanja inve-
sticije in še za nadaljnji dve leti. Vsaka investicija, za katero
prosi sredstva, mora biti načrtovana v tem poslovnem načrtu,

– imeti mora priglašeno dopolnilno dejavnost oziroma
zagotoviti, da bo priglasil dopolnilno dejavnost po prejemu
sredstev iz programa SAPARD pri ustreznem upravnem or-
ganu najkasneje eno leto po zaključku investicije,
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– pri turističnih kmetijah se podpirajo samo investicije,
ki izpolnjujejo standarde po pravilniku o minimalnih tehnič-
nih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in
naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posamez-
nih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
(Uradni list RS, št. 23/96), pri obrtni dejavnosti pa po pravil-
niku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje
obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št.
14/96), ter pravilniku o minimalnih sanitarno-zdravstvenih
pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, dru-
gih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni
obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96).

6. člen
UKREP IV
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa IV so obči-

ne, ki so vključene v regionalne razvojne programe podeže-
lja (razen regionalnega projekta “Vinske turistične ceste Slo-
venije“) pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Izpolnjevati morajo naslednji pogoj, in sicer zagotoviti,
da ima investicija prioriteto v regionalnem razvojnem progra-
mu podeželja.

7. člen
Poleg specifičnih pogojev za posamezne ukrepe, ki so

določeni v členih 3, 4, 5 in 6, morajo upravičenci izpolnjeva-
ti tudi naslednje splošne pogoje:

– poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z metodolo-
gijo kmetijsko svetovalne službe ali z metodologijo Inštituta
za ekonomiko investicij LB,

– imeti morajo izdelano vso potrebno gradbeno doku-
mentacijo in pridobljena vsa ustrezna upravna dovoljenja,

– imeti morajo okoljevarstveno soglasje, kadar gre za
posege v okolje, za katere je presoja vpliva na okolje s strani
ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, oziroma ustrez-
nega organa obvezna,

– zagotoviti morajo, da so gradbeni ukrepi izvedeni v
skladu z zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
34/84) in ostalo veljavno zakonodajo s področja urejanja
prostora in varstva okolja,

– zagotoviti morajo, da je investicija skladna z razvojni-
mi in prostorskimi dokumenti v občini,

– pri ukrepih I, II in III se učinkovitost investicije ocenju-
je s finančno-tržnimi in ekonomskimi merili na osnovi finan-
čnega in ekonomskega toka.

III. SREDSTVA

8. člen
UKREP I
Sredstva iz ukrepa I se upravičencu dodelijo za delno

kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep I znaša 50% priz-

nane investicijske vrednosti v območjih z omejenimi dejavni-
ki za kmetijstvo in 40% na ostalih območjih.

Najvišja priznana investicijska vrednost na upravičenca
znaša 80.000.000 SIT na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo in 100.000.000 SIT na ostalih območjih, za
obdobje do leta 2007 oziroma do vstopa Slovenije v EU. Pri
nakupu kmetijske mehanizacije je najvišja priznana investi-
cijska vrednost 8.000.000 SIT za posamezni stroj.

Sredstva se dodelijo samo, če najnižji znesek dodelje-
nih sredstev za investicijo ni nižji od 3.000.000 SIT.

Sredstva se dodelijo le na osnovi že plačanih računov
in potrjenih in plačanih gradbenih situacij.

9. člen
Sredstva za ukrep I se upravičencu ne dodelijo za:
– investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje

brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– nakup živali,
– kmetijska gospodarstva, ki jih sestavljajo izključno

gozdovi.

10. člen
UKREP II
Sredstva iz ukrepa II se upravičencu dodelijo za delno

kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep II znaša 35% priz-

nane investicijske vrednosti.
Najvišja priznana investicijska vrednost znaša

571.000.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sred-
stev za investicijo znaša 200.000.000 SIT.

Sredstva se dodelijo samo, če najnižji znesek dodelje-
nih sredstev za investicijo ni nižji od 5.000.000 SIT.

Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov ali
potrjenih in plačanih gradbenih situacij.

11. člen
Sredstva iz ukrepa II se upravičencu ne dodelijo za:
investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje

brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– investicije v novogradnje,
– investicije v predelavo mleka in mesa, če upraviče-

nec uvaža več kot 25% surovin,
– investicije v predelavo rib, če upravičenec uvaža več

kot 35% surovin,
– investicije na ravni trgovine,
– investicije upravičencev, ki so v postopku prisilne

poravnave ali v stečajnem postopku,
– investicije upravičencev, katerih glavni sedež podje-

tja ni v Republiki Sloveniji.

12. člen
UKREP III
Sredstva za ukrep III se upravičencu dodelijo za delno

kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep III znaša 50% priz-

nane investicijske vrednosti.
Pri investiciji v turistično kmetijo znaša najvišja priznana

investicijska vrednost 73.300.000 SIT oziroma znaša najvi-
šja višina dodeljenih sredstev za investicijo 36.650.000 SIT
za obdobje do leta 2007 oziroma do vstopa Slovenije v EU.

Pri investiciji v tradicionalno domačo obrt znaša najvišja
priznana investicijska vrednost 21.000.000 SIT oziroma zna-
ša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo
10.500.000 SIT za obdobje do leta 2007 oziroma do vsto-
pa Slovenije v EU.

Sredstva se dodeli samo, če najnižji znesek dodeljenih
sredstev za investicijo ni nižji od 2.000.000 SIT.

Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov in
potrjenih in plačanih gradbenih situacij.

13. člen
Sredstva iz ukrepa III se ne dodelijo upravičencu za:
– investicije v prostore za zasebno rabo kmetov,
– investicije v gostinsko dejavnost na kmetijah, ki pre-

segajo dopolnilno dejavnost na kmetiji.

14. člen
UKREP IV
Sredstva iz ukrepa IV se upravičencu dodelijo za delno

kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.



Stran 11736 / Št. 114 / 11. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Višina dodeljenih sredstev za ukrep IV znaša 75% priz-
nane investicijske vrednosti.

Pri investiciji v cestno infrastrukturo znaša najvišja priz-
nana investicijska vrednost 63.200.000 SIT oziroma najvi-
šja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša
47.400.000 SIT.

Pri investiciji v tematske poti znaša najvišja priznana
investicijska vrednost 9.800.000 SIT oziroma najvišja višina
dodeljenih sredstev za investicijo znaša 7.350.000 SIT.

Pri investiciji v vodno infrastrukturo znaša najvišja priz-
nana investicijska vrednost 124.000.000 SIT oziroma najvi-
šja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša
93.000.000 SIT.

Sredstva se dodeli samo, če najnižji znesek dodeljenih
sredstev za investicijo ni nižji od 2.000.000 SIT.

Upravičenec lahko v programskem obdobju za ukrep
IV pridobi največ 110.000.000 SIT sredstev.

Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov in
potrjenih in plačanih gradbenih situacij.

15. člen
Sredstva iz ukrepa IV se upravičencem ne dodelijo za:
– investicije v cestno infrastrukturo, ki po zakonu o

javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ne spadajo med
občinske ceste, ter v zasebne ceste, razen za dovoze do
kmetij in kmetijskih zemljišč,

– izgradnjo vodovodne infrastrukture za oskrbo mest s
pitno vodo iz območij regionalnih razvojnih projektov pode-
želja,

– izgradnjo samo pomožnih objektov pri cestni in-
frastrukturi, kot je npr. most.

16. člen
Upravičencu se, poleg primerov iz 8., 10., 12. in

14. člena te uredbe, sredstva ne dodelijo za:
– nakup zemljišč in obstoječih stavb,
– plačilo davkov, carin in drugih uvoznih dajatev, ki jih

je na kakršenkoli drug način mogoče dobiti povrnjene ali jih
kako drugače pobotati; ki niso del davčnega sistema drža-
ve; ki dejansko nesorazmerno bremenijo posamezen del
programa,

– stroške poslovanja upravičenca,
– stroške vzdrževanja,
– plačilo najema,
– plačilo zakupa, razen kadar se po zakupu lastnina

prenese na zakupnika,
– bančne stroške, stroške garancij in podobne stro-

ške,
– stroške konverzije, stroške in tečajne izgube v zvezi z

evro računom SAPARD,
– stroške javne uprave (splošni stroški poslovanja, na-

jemnine za opremo, stroje in prostore, plače zaposlenih na
dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora),

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, sodne in odvetniške stroške, stroške za študije
o izvedljivosti in ekonomski upravičenosti, stroške nakupa
patentov in licenc za pripravo in/ali izvajanje investicije, ki so
neposredno povezani z investicijo, za del stroškov, ki prese-
gajo 12% vseh priznanih stroškov investicije,

– odhodke investicij, ki so ustvarile dohodek za upora-
bnike ali izvajalce pred zaključkom investicije, pa ti odhodki
niso bili všteti v priznane stroške.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo
samo iz enega ukrepa.

Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen,
kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev programa, že

prejel sredstva ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, ali sredstva Evropske skupnosti.

17. člen
Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med do-

deljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se

upoštevajo priznani stroški investicije.
Delež virov sofinanciranja spreminja minister, pristojen

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na predlog direktorja
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalje-
vanju: agencija).

Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziro-
ma pričeti z deli pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev.

18. člen
Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev iz pro-

grama, če zagotovi, da se investicija ne bo bistveno spremi-
njala še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in
da v tem obdobju ne bo spreminjal dejavnosti, za katero je
prejel podporo, razen v primeru višje sile.

Kot bistvene spremembe investicije se štejejo spre-
membe, ki:

– vplivajo na naravo investicije ali na pogoje uporabe
investicije,

– omogočajo gospodarski družbi ali javni instituciji mo-
nopolen položaj,

– so posledica spremembe v lastništvu infrastrukturne
investicije,

– so posledica odstopanj ali spremembe kraja sofinan-
cirane proizvodne dejavnosti.

O bistvenih spremembah iz prejšnjega odstavka mora
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
nemudoma obvestiti komisijo.

19. člen
Če upravičenec ni naročnik, določen v predpisu, ki

ureja javna naročila, mora pri investicijah v nakup opreme v
višini nad 5.000.000 SIT oziroma v primeru gradbenih del
nad 10.000.000 SIT pridobiti vsaj tri ponudbe.

Če je upravičenec naročnik, določen v predpisu, ki
ureja javna naročila, mora predložiti dokazilo, da je posto-
pek iz prejšnjega odstavka izvedel v skladu s tem predpi-
som.

20. člen
Blago, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali,

ki postanejo sestavni del investicije, morajo biti najmanj v
90% vseh priznanih stroškov za vsako investicijo po poreklu
iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, Dan-
ska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nem-
čija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno
kraljestvo) ali iz desetih držav kandidatk (Bolgarija, Češka
republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Ro-
munija, Slovaška in Republika Slovenija).

O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme, ma-
teriala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno doka-
zilo.

21. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, lahko predlaga Komisiji Evropske skupnosti, da se za
priznane stroške določene investicije štejeta tudi plačilo v
naravi in nakup rabljene opreme. Komisija o vsakem posa-
meznem primeru odloči v treh mesecih od dneva predložitve
utemeljenega predloga.
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22. člen
Če je upravičenec pridobil sredstva programa na pod-

lagi neresničnih podatkov iz vloge ali na podlagi neverodo-
stojne dokumentacije oziroma jih je uporabil v nasprotju z
določili sklepa o dodelitvi sredstev iz drugega odstavka
30. člena in pogodbe iz 31. člena te uredbe, jih mora vrniti v
roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zahtevani-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dode-
ljenih sredstev.

Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz programa SAPARD za dobo petih let od
dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev.

23. člen
Upravičenec ne sme odtujiti investicije, razen investicij

v infrastrukturo na podeželju, pred potekom petih let po
zaključku investicije ali investicije uporabljati v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev.

Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano do-
kumentacijo in jo hraniti še pet let po prejemu potrdila agen-
cije o zaključku investicije.

IV. SPREMLJANJE IN NADZOR

24. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, spremlja, ocenjuje in nadzira izvajanje ukrepov kme-
tijske strukturne politike. Pri izvajanju ukrepov mora mini-
strstvo sodelovati z agencijo.

Vlada Republike Slovenije ustanovi odbor za spremlja-
nje in nadzor izvajanja ukrepov kmetijske strukturne politike
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor).

V nadzorni odbor imenuje vlada predstavnike, in sicer:
– predstavnike ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, za finance, za ekonomske odnose
in razvoj, za gospodarske dejavnosti, za okolje in prostor,
Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,

– predstavnike socialnih partnerjev: Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije,
Sindikata kmečke zveze,

– predstavnike Agencije Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja in Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj,

– predstavnike Komisije Evropske skupnosti, ki pri de-
lu odbora sodeluje kot opazovalec.

25. člen
Nadzorni odbor:
– proučuje in spremlja učinkovitost in kvaliteto izvajanja

programa,
– daje soglasje na vsebino programa ali pripombe gle-

de prilagoditev programa, vključno z materialnimi in finan-
čnimi indikatorji za spremljanje pomoči,

– odobri vsako spremembo programa,
– odobri izbirne kriterije za vsak posamezni ukrep, v

roku šestih mesecev po dodelitvi sredstev državi,
– odobri letno poročilo o izvajanju programa in zaključ-

no poročilo, ki se pošljeta komisiji,
– odobri vsak pregled vsebinske spremembe sklepa

komisije o dodelitvi sredstev Evropske skupnosti,
– predlaga agenciji ustrezne spremembe, ki naj zago-

tovijo doseganje postavljenih ciljev.
Nadzorni organ lahko predlaga komisiji prek ministrstva,

pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kakršno-
koli spremembo ali popravek programa, z namenom učinko-
vitejšega doseganja ciljev.

Nadzorni odbor sprejme poslovnik o načinu dela.
Administrativna in strokovna dela za nadzorni odbor

opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

V. VLOGA IN POSTOPEK

26. člen
Sredstva za podpore investicijam se dodelijo upravi-

čencem na podlagi javnega razpisa, ki ga v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi agencija.

V objavljenem javnem razpisu, za dodelitev sredstev
podpore investicijam za uresničevanje vseh ali posameznih
namenov programa se določijo pogoji in postopki za dodeli-
tev sredstev upravičencem ter višina sredstev za investicije.

27. člen
Vloge na javni razpis za dodelitev sredstev vlagajo upra-

vičenci priporočeno po pošti. V javnem razpisu se določi
obrazec vloge, ki mora biti v skladu z ukrepom, ki je predmet
javnega razpisa. Na ovojnici vloge mora vlagatelj označiti
čas oddaje vloge po pošti, ki mora biti enak označbi časa, ki
je naveden na potrdilu pošte o priporočeni pošiljki. Agencija
mora poslati vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.

Vloge na javni razpis se obravnavajo po vrstnem redu
oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti
vlog.

Če imata dve ali več vlog na ovojnici enako označbo
časa oddaje po pošti, mora agencija zahtevati od vlagateljev
potrdilo o oddaji vloge po pošti. Če se tudi na ta način ne da
ugotoviti vrstnega reda vlaganja vlog po pošti, se v prisotno-
sti vlagateljev izvede žrebanje za prvo vlogo, potem pa po
vrstnem redu za druge vloge.

28. člen
Pravočasnost in popolnost vloge se ugotovi v skladu s

pravili javnega razpisa.
Nepopolna vloga se mora dopolniti v roku 15 dni od

dneva vročitve zahteve za dopolnitev. Na ovojnici zahtevane
dopolnitve mora biti označen čas oddaje vloge po pošti, ki
mora biti enak označbi časa, ki je naveden na potrdilu pošte
o priporočeni pošiljki.

Nepravočasne vloge, vloge, ki jih je vložil neupravičen
vlagatelj, in vloge, ki niso popolne v skladu z zahtevami
javnega razpisa, se s sklepom zavrže.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritož-
ba na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju.

Če vsebina vloge zahteva posebno strokovno znanje,
lahko o vlogi poda mnenje tudi zunanji strokovnjak z ustrez-
nim strokovnim znanjem.

29. člen
Pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev se mora preveri-

ti verodostojnost vloge.
Med izvedbo investicije, v primeru vmesnih izplačil sred-

stev ter v primeru, da upravičenec nepravočasno izvaja ob-
veznosti, določene v pogodbi iz prvega odstavka 30. člena
te uredbe, se še pred izplačilom na zahtevo agencije opravi
inšpekcijski nadzor na kraju samem. Zahtevi za inšpekcijski
nadzor se priloži dokumentacijo upravičenca, pri katerem se
opravlja inšpekcijski nadzor.

Ob koncu izvedbe investicije se na zahtevo agencije
opravi inšpekcijski nadzor na kraju samem. Zahtevi za in-
špekcijski nadzor se priloži vso dokumentacijo, ki jo je upra-
vičenec posredoval agenciji v času od zadnjega inšpekcij-
skega pregleda do konca izvedbe investicije.
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Zahtevo za inšpekcijski pregled investicije na kraju sa-
mem lahko agencija poda še pet let po zaključku investicije.
Pregled se opravi na vzorcu 5–10% vseh izplačanih vlog,
izbranih na podlagi analize tveganja.

Inšpekcijski pregled investicije na kraju samem se mo-
ra opraviti na podlagi prijave o morebitnih nepravilnostih pri
vlagatelju ali pri upravičencu.

Vloge za dodelitev sredstev mora agencija hraniti še
pet let od dneva, ko je bilo izvršeno končno izplačilo sred-
stev upravičencu.

30. člen
Dodelitev sredstev upravičencem ni upravna stvar.
Sredstva za investicije se dodeli upravičencu v skladu s

sklepom o dodelitvi in višini sredstev, ki ga izda direktor
agencije.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži ugovor za ponovno preveritev postopka v roku 5 dni od
dneva vročitve sklepa. Agencija mora o rešitvi ugovora za
ponovno preveritev postopka vlagatelja obvestiti v roku 8 dni
po prejemu ugovora.

31. člen
O pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sred-

stev agencija in upravičenec skleneta pogodbo.

VII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4771. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni
priključek Celje zahod, povezovalno cesto in
oskrbni center Lopata

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek

Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni
center Lopata

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu-
blike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana Mestne občine Celje in Obči-

ne Žalec, sprejme lokacijski načrt za avtocestni priključek
Celje zahod, povezovalno cestno od priključka Celje zahod
do križišča z G 1-5 v Medlogu na jugu, povezovalno cestno
od priključka Celje zahod do križišča z lokalno cesto 49044
na severu in oskrbni center Lopata (v nadaljevanju: lokacij-
ski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Razvojni center Planira-
nje Celje, d.o.o., pod številko projekta 297/98, maja 2000.

Poročilo o vplivih na okolje je izdelal Razvojni center
Planiranje Celje, d.o.o., pod številko projekta 245/98, julija
1998, dopolnjen februarja 2000.

2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze ter pogoje organov in organizacij, ki se
nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost,
velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okolje
varstvene ukrepe.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije in položaj območja,
– opis prometno tehničnih rešitev avtocestnega pri-

ključka, oskrbnega centra in povezovalne ceste,
– ureditev komunalnih in infrastrukturnih objektov in

naprav,
– opis oblikovalskih rešitev avtocestnega priključka, po-

vezovalne ceste ter obcestnega prostora,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup,
– opis prostorskih rešitev,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi

nesrečami,
– seznam parcel s podatki o lastništvu,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– poročilo vplivih na okolje in
– soglasja in mnenja organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledna karta M 1:13000,
– pregledna situacija M 1:5000,
– izrez iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Republike Slovenije M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana Mestne občine Celje M 1:5000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana Občine Žalec M 1:5000,
– situacija obstoječega stanja M 1:1000,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel

M 1:1000,
– ureditvena – urbanistična krajinska situacija

M 1:1000.
– situacija komunalne in energetske infrastrukture

M 1:1000,
– karakteristični vzdolžni profil M 1:5000/100,
– karakteristični prečni profili M 1:50 in
– poročilo o vplivih na okolje.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
1. Območje predvidenega posega znotraj meje uredi-

tvenega območja lokacijskega načrta (cestni svet) obsega
parcele oziroma dele parcel z naslednjimi parcelnimi števil-
kami po naslednjih katastrskih občinah:

k. o. Medlog:
parcele št.: 17/2, 17/3, 252/1, 252/2, 266/1,

266/2, 286/1, 286/2, 290, 292, 297, 299/1, 299/2,
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300, 301, 303/1, 304/1, 319/1, 321/1, 321/2, 321/3,
321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 323/1, 323/2,
323/3,323/5, 323/7, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345/1, 345/3,
345/4, 368, 369, 370/1,370/2, 370/3, 370/7, 370/8,
370/9, 370/10, 371, 395, 837, 838, 839, 842,
846,859, 860, 861, 865, 867, 868, 870, 871, 873,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 951/2, 957, 958,
959, 960, 961, 964, 965, 966, 967, 968, 993,995/4,
991/2, 992, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1285,
1286/1, 1288/3, 1288/5, 1291/12, 1292/3, 1292/4,
1292/5, 1292/6, 1300/3, 1304/1, 1304/21, 1304/22,
1304/23, 1304/24, 1304/27, 1304/28, 1304/40,
1304/45, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311/15, 1421, 1422, 1460, 1462/1, 1462/3, 1463/1,
1463/2, 1463/3, 1465, 1467/1, 1467/3,
1468/1,1468/2, 1469/1, 1469/2, 1470, 1474, 1475,
1476, 1477, 1478, 1479/3, 1479/4, 1480/1, 1480/4,
1481/1, 1481/5, 1482/1, 1482/5, 1483/1, 1484/1,
1527/1, 1527/2, 1532/1, 1533/1, 1537/1, 1537/3,
1537/10, 1537/11, 1537/12, 1542/2, 1542/3,
1543/1, 1543/2, 1576/5, 2084/2, 2093/6, 2098/1,
2098/7, 2098/8, 2098/9, 2101/1, 2101/2,
2101/3,2101/4, 2104/1, 2104/2, 2105, 2166, 2167,
2169, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2112/1, 2112/4,
2143, 2144, 2145, 2146, 2147.

k.o. Gorica:
parceli št.: 162/1, 467.

k.o. Šentjungert:
parcele št.: 1094/1, 1698, 1093/14, 1093/4,

1093/19, 1697, 1096/1, 1096/2, 1093/24, 1093/13,
1098/2, 1093/7, 1097/3, 1093/5, 1093/32, 1093/30,
1093/10, 1093/12, 1092/4, 1092/2, 1700, 1692/4,
1136/1, 1139/3, 1139/2, 1140/6, 1141/1, 1140/7,
1140/8, 1140/3, 1142, 1144/3, 1681/7, 1144/1,
1144/16, 1140/1.

2. Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-
cele oziroma dele parcel, ki niso neposredno namenjene
izgradnji, temveč posredno, zaradi urejanja kontaknega ob-
močja, dostopom, rekultivacije kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč sanacijskim in renaturacijskim ukrepom, vodnogospo-
darskim ureditvam ipd. Posegi so predvideni na naslednje
parcele po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Medlog:
parcele št.: 17/1, 17/3, 226/7, 243/3, 243/4,

243/5, 247, 252/1, 253/1, 266/1, 266/2, 266/7,
266/8, 291, 292, 297, 299/1, 300, 301, 303/1, 304/1,
304/2, 319/1, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5,
321/6, 323/1, 323/7, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 345/1, 345/3, 345/4, 346, 368, 369, 370/1,
370/2, 370/3, 370/4, 340/5, 340/6, 340/7, 370/8,
340/10, 370/9, 371, 374, 387/2, 387/4, 395, 396,
397, 398/1, 398/2, 398/3, 401, 402, 403/1, 825, 835,
837, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 859, 860,
861, 865, 867, 868, 870, 871, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 957, 958, 959, 960, 961,
964, 965, 966, 967, 991/1, 991/2, 993, 995/4, 1277,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286/1,
1287/1, 1288/5, 1291/12, 1292/3, 1292/4, 1292/5,
1292/6, 1300/3, 1304/1, 1304/21, 1304/22,
1304/23, 1304/24, 1304/25, 1304/27, 1304/28,
1304/31, 1304/39, 1304/40, 1304/44, 1304/45,
1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311/13, 1311/14,

1311/15, 1421, 1422, 1455, 1459, 1462/3, 1460,
1462/1, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1464, 1465, 1466,
1467/1, 1467/3, 1468/1, 1469/1, 1469/2, 1470,
1471, 1473, 1473, 1475, 1477, 1477, 1479/3, 1480/1,
1480/4, 1481/5, 1482/5, 1484/1, 1532/2, 1533/1,
1537/1, 1537/2, 1537/3, 1542/2, 1543/2, 1550/1,
1576/5, 2093/6, 2098/1, 2098/7, 2098/8, 2098/9,
2101/1, 2101/4, 2104/2, 2146, 2167.

k.o. Gorica:
parceli št.: 162/1, 467.

k.o. Šentjungert:
parcele št.: 1092/2, 1093/1, 1093/2, 1093/3,

1093/4, 1093/5, 1093/10, 1093/12, 1093/13,
1093/14, 1093/19,1093/24, 1093/25, 1093/30,
1093/32, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098/2, 1135,
1136/1, 1136/2, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3,
1141/1, 1142, 1144/1, 1144/3, 1144/18, 1144/16,
1193/1, 1681/7, 1700.

3. Območje predvidenih posegov izven meje ureditve-
nega območja lokacijskega načrta (urejanje vodotokov, sa-
nacija in prestavitev komunalne, energetske in telekomuni-
kacijske infrastrukture…) obsega parcele oziroma dele par-
cel z naslednjimi parcelnimi številkami po naslednjih katastr-
skih občinah:

Območje ureditev vodotokov in melioracijskih si-
stemov

k.o. Medlog:
Melioracijsko območje Medlog:
parcele št.: 368, 369, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4,

370/5, 370/6, 370/8, 370/9, 370/10, 370/17, 371,
372, 373, 374, 375/1, 375/2, 378, 379, 380, 381,
811, 813, 815, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825,
831, 832, 833, 834, 835, 838, 839, 840, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 857, 858,
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/2, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 965, 966.

Melioracijsko območje Babno:
parcele št.: 333, 345/3, 345/4, 346, 347, 348,

387/2, 387/4, 389, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2,
398/3, 399, 400, 401, 402, 403/1, 404.

k.o. Medlog:
Nadvišanje desnobrežnega nasipa Ložnice:
parcele št.: 1304/2, 1304/3, 1304/9, 1304/10,

1304/11, 1304/12, 1304/13, 1304/21, 1304/31,
1304/33, 1304/34, 1304/35, 1304/36, 1304/37,
1304/38, 1304/39, 2112/1.

k.o. Levec:
Izgradnja nasipa – nadvišanje poljske poti:
parcela št.: 1513.

Območje ureditve in prestavitve elektro omrežja
– visoka napetost:

k.o. Medlog
parcele št.: 345/4, 346, 347, 394, 398/1, 398/3,

399, 400, 401.
– srednja napetost:
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k.o. Medlog
parcele št.: 859, 860, 861, 862.
– nizka napetost:

k.o. Medlog
parcele št.: 345/4, 397, 398/1, 401, 859, 860,

861.

Območje ureditve in prestavitve vodovodnega
omrežja

k.o. Medlog:
parcele št.: 345/4, 346, 368, 370/1, 370/7,

370/10, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 398/1, 398/3,
403/1, 957, 970/1, 971, 975, 977, 984, 1285, 1286/1,
1288/3, 1288/4, 1288/21, 1291/11, 1292/5, 2101/1;

k.o. Šentjungert:
parcele št.: 1139/2, 1140/1, 1140/3, 1140/6,

1140/8, 1142, 1144/3, 1144/18, 1144/30, 1688/2.

Območje ureditve in prestavitve kanalizacijskega
omrežja

k.o. Medlog:
parcele št.: 1464, 1465, 1466, 1469/1, 1469/2,

1470, 1480/1, 1480/4, 1481/1, 1482/1, 2166, 2167,
2169.

Območje ureditve vodnjaka črpališča Medlog
k.o. Medlog:
parcele št.: 1319, 1320, 1323, 1324.

Območje ureditve in prestavitve telekomunikacij-
skega omrežja

k.o. Medlog:
parcele št.: 387/3, 396, 397, 959, 971, 1477,

1478, 1479/3, 1479/4, 1480/1, 1481/1, 2167;
2101/1;

k.o. Šentjungert:
parcele št.: 1140/1, 1140/3, 1140/6, 1140/7,

1140/8, 1144/3, 1144/32, 1142, 1681/7.

Območje ureditve in prestavitve plinovodnega
omrežja

k.o. Šentjungert:
parcele št.: 1093/7, 1093/13, 1093/18.

III. FUNKCIJE OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra z vsemi objekti in ureditvami,
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z

rekultivacijo zemljišč,
– območja ureditev regulacij vodotokov,
– območja ureditve obstoječih vodotokov ter meliora-

cijskih sistemov,
– območja prestavitev komunalnih, energetskih in osta-

lih infrastrukturnih naprav in napeljav in
– območja okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen
Avtocestni priključek
Avtocestni priključek Celje – zahod je na območju ob-

stoječega avtocestnega počivališča Lopata ob avtocesti A1
Šentilj–Koper, odsek Celje–Arja vas, severozahodno od Ce-
lja. Avtocestni priključek je zasnovan v kombinaciji z oskr-
bnim centrom Lopata.

Avtocestni priključek je zasnovan tako, da je na južnem
delu izvoz iz AC skupen za južni del oskrbnega centra Lopa-
ta in za izhod iz AC za smer Celje in Galicija (Velenje).
Navezava na povezovalno cesto proti Celju (smer jug) in
proti naselju Lopata (smer sever) je preko štirikrakega krož-
nega križišča. Severni del avtocestnega priključka ima sku-
pen izvoz iz AC za smer Celje in Lopata in za severni del
oskrbnega centra Lopata.

Avtocestni priključek je zasnovan na avtocestnem od-
seku Celje–Arja vas v km 3,2+95, ki jo prečka trasa povezo-
valne ceste od km 3,0+70 do km 3,5+00. Sestavljajo ga
nadvoz preko avtoceste, priključne rampe in križišča za
navezavo na povezovalno cesto. Namenjeni so izključno
prometu motornih vozil. Avtocestni priključek omogoča po-
vezave v smereh Ljubljana–Celje, Celje–Ljubljana, Ljublja-
na–Galicija (Lopata), Galicija (Lopata)–Ljubljana, Maribor–
Celje, Celje–Maribor, Maribor–Galicija (Lopata), Galicija (Lo-
pata)–Maribor ter povezave vseh opisanih smeri z oskrbnim
centrom – jug in obratno. Navezava na povezovalno cesto
proti Celju (jug) in proti Galiciji in naselju Lopata (sever) je
preko štirikrakega krožnega križišča.

Priključne rampe so načrtovane za naslednje računske
hitrosti:

Vr = 60 km/h
Vr = 40 km/h

6. člen
Elementi avtocestnega priključka so:
Prečni elementi ceste za vse rampe so:

Enosmerna rampa z enim voznim pasom Q1
vozišče  5,00 m
robni pas 2 × 0,50 m
bankina 2 × 1,00 m
NPP 8,00 m

Enosmerna rampa z dvema voznima pasovoma Q2
vozišče  2 × 3,50 m
robni pas 2 × 0,30 m
bankina 2 × 1,00 m
NPP 9,70 m

Dvosmerna rampa z dvema voznima pasovoma Q4
vozišče  2 × 3,50 m
robni pas 2 × 0,30 m
bankina 2 × 1,00 m
NPP 9,70 m

V primeru postavitve odbojne ograje je širina bankine
0,90 m.

Krožni križišči imata naslednje maks. elemente:
Zunanji premer krožnega križišča = 40,00 m
Premer prometnega otoka znotraj krožišča = 26,00 m
Skupna širina voznega in rezevnega pasu v

krožišču  = 7,00 m
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1 vozni prometni pas v krožišču
1 dovozni in 1 izvozni prometni pas na vseh cestnih

priključkih križišča

7. člen
Povezovalna cesta
Povezovalna cesta poteka od avtocestnega priključka

proti jugu in proti severu. Cesta je zasnovana kot dvopasov-
na cesta, namenjena za promet z motornimi vozili, za predvi-
deno računsko hitrost 80 km/h. Minimalni horizontalni radij
je R = 275 m, maksimalni vzdolžni sklon je 4,25%, maksi-
malni prečni sklon pa je 6,5%. Dolžina povezovalne ceste je
4366 m.

Povezovalna cesta poteka od obstoječega križišča na
glavni cesti I reda G 1-5 Arja vas–Celje v Medlogu proti
severu, prečka potok Ložnica, v smeri severozahoda poteka
vzporedno z lokalno cesto 03205 ter prečka kompleks kme-
tijskih površin. V nadaljevanju poteka v smeri proti zahodu,
prečka južni rob manjšega gozdnega kompleksa in v veli-
kem loku zavije proti severu. Hkrati zaobide sklenjen kom-
pleks kmetijskih zemljišč. V nadaljevanju prečka lokalno ce-
sto 03205 in potok Črna mlaka, poteka vzporedno z njim do
gozdnih površin na južni strani avtoceste. Preko gozda pote-
ka med dvema gričema ter se priključi na predvideni avtoce-
stni priključek Celje – zahod. Dolžina povezovalne ceste na
jug je 3501m. Trasa povezovalne ceste v nadaljevanju pote-
ka od predvidenega avtocestnega priključka do predvidene-
ga priključka na lokalno cesto 49044 Lopata–Galicija, za-
hodno od naselja Lopata. Povezovalna cesta sever poteka
delno preko kmetijskih in gozdnih zemljišč. Prečka potok
Podsevčnica in se pred naseljem Lopata navezuje na obsto-
ječo lokalno cesto. Dolžina povezovalne ceste na sever
znaša 865m.

8. člen
Elementi povezovalne ceste so:

Prečni elementi povezovalne ceste so:
vozišče  2 × 3,25 m
robni pas 2 × 0,30 m
bankina 2 × 1,20 m
NPP 9,50 m

Prečni elementi povezovalne ceste v pasu za leve
zavijalce so:

vozišče  2 × 3,25 m
robni pas 2 × 0,30 m
pas za leve z. 3,00 m
bankina 2 × 1,20 m
NPP 12,50 m

Navedeni elementi NPP so na križiščih oziroma na
območju varovanja podtalnice in na območju protihrupnega
ščitenja prilagojeni.

Križišče z G 1-5 v km 0,0+00 je zasnovano kot nivoj-
sko štirikrako, s svetlobnimi napravami krmiljeno križišče z
naslednjimi širinami prometnih pasov:

Dovoz vzhod:
prometna pasova naravnost širine 2 × 3,25 m
prometni pas za leve zavijalce širine 3,00 m
prometni pa za desne zavijalce 3,25 m
skupna širina 12,75 m

Dovoz sever:
prometni pas naravnost širine 3,25 m
prometni pas za leve zavijalce širine 3,00 m

prometni pa za desne zavijalce 3,25 m
skupna širina 9,50 m

Dovoz zahod:
prometna pasova naravnost širine 2 × 3,25 m
prometni pas za leve zavijalce širine 3,00 m
prometni pa za desne zavijalce 3,25 m
skupna širina 12,75 m

Dovoz jug:
prometni pas naravnost širine 3,25m
prometni pas za leve zavijalce širine 3,00 m
prometni pa za desne zavijalce 3,25 m
skupna širina 9,50 m

Izvoza sever in jug imata en izvozni pas, vzhodni in
zahodni izvoz pa dva prometna pasova.

Desni zavijalci na vseh priključkih so vodeni mimo sve-
tlobnih signalnih naprav.

Površine za kolesarje:
Za kolesarje je predvidena dvosmerna kolesarska ste-

za širine 2,00 m v smeri sever – jug in poteka med hodni-
kom za pešce in voziščem, od katerega je ločena z zelenico
min. širine 1,00 m.

Površine za pešce:
Preko križišča je predvidena izgradnja hodnika za pe-

šce ter ostalih peš površin za dostop do obstoječih oziroma
nadomestnih avtobusnih postajališč. Hodniki za pešce so
širine 1,60 m ter so od vozišča ločeni z zelenico min. širine
1,00 m.

Preko predvidenega mostu preko Ložnice je od prodaj-
nega centra Slovenijales do deviacije 6 v km 0,6+00 predvi-
dena izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze širine
2,00 do 3,00 m.

9. člen
Oskrbni center
Oskrbni center je zasnovan na severni in na južni strani

avtoceste.
Na severni strani so obstoječe parkirne površine, ob-

stoječi bencinski servis, in površine namenjene obstoječi
komunalni, energetski in komunikacijski infrastrukturi. Ro-
bni (severni) del oskrbnega centra so zelene, z gozdom
porasle površine. Poleg tega je predvidena izgradnja resta-
vracije ter ureditev prostih, zelenih, rekreativnih in parkovnih
površin.

Na južni strani avtoceste se v okviru oskrbnega centra
nahajajo obstoječe parkirne površine, obstoječi bencinski
servis in površine namenjene obstoječi komunalni, energet-
ski in komunikacijski infrastrukturi. Poleg tega je predvidena
izgradnja restavracije, 1. faze motela in Informativno promo-
cijskega centra avtocestnega sistema v Republiki Sloveniji,
izgradnja 2. faze motela, druge faze Informativno promocij-
skega centra in izgradnja servisa za vozila. V sklopu južnega
dela oskrbnega centra je predvidena tudi ureditev prostih,
zelenih, rekreativnih in parkovnih površin ter ureditev oziro-
ma ozelenitev robnega dela oskrbnega centra.

Promet je zasnovan enosmerno, v smeri prometa na
avtocesti. Parkirišča za priklopnike, avtobuse, osebna vozila
s prikolicami in osebna vozila so orientirana pod kotom 45°
ali vzporedno, glede na smer vožnje.

10. člen
Deviacije kategoriziranih in lokalnih cest
Deviacija 1 – Glavna cesta G 1-5 med Celjem in Lev-

cem v Medlogu se na območju križišča s povezovalno cesto
v km 0,0+00 rekonstruira in delno prestavi. Prestavitev sega
350 m proti vzhodu, kjer je predvidena dograditev dodatnih
dveh pasov in 150 m proti zahodu.
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Deviacija 2 – Lokalna cesta 03203. Obstoječa lokalna
cesta se na odseku od križišča z G1 5 v Medlogu ukine.
Nadomesti se z novo cesto, ki se od povezovalne ceste jug
v km 0,2+62 odcepi v smeri proti vzhodu ter je nasproti
prodajnega centra Slovenijales naveže na obstoječe cestno
omrežje. Deviacija je predvidena v dolžini 150 m.

Deviacija 3 – Lokalna cesta 03203. Obstoječa lokalna
cesta se na odseku od mosta preko potoka Ložnica proti
severu v dolžini 550 m ukine in odstrani. Zgradi se nova
cesta od povezovalne ceste v km 1,1+00 v smeri proti
severu, do lokalne ceste 03205. Dolžina deviacije je 200 m.

Deviacija 4 – Lokalna cesta 03205. Obstoječa lokalna
cesta se na območju križanja s povezovalno cesto jug v km
2,4+85 preuredi. Dolžina deviacije je 250 m.

Deviacija 5 – Lokalna cesta 49044. Obstoječa lokalna
cesta se na območju križišča s povezovalno cesto sever v
km 4,1+70 do km 4,3+00 preuredi. Del obstoječe lokalne
ceste v dolžini 150 m se ukine. Namesto te se zgradi priklju-
ček lokalne ceste iz smeri Galicije na povezovalno cesto v
km 4,1+90, dolžine 100 m ter navezava na lokalno cesto v
smeri proti Lopati v km 4,3+00. Sočasno se zgradi naveza-
va na dovozno cesto proti severu v km 4,2+55 v skupni
dolžini 20,00 m.

Deviacija 6 – Lokalna cesta 03203 se od km 0,6+00
do km 0,9+23 preuredi v dolžini 330 m ter služi za dostop
na kmetijska zemljišča vzhodno od povezovalne ceste jug in
za promet pešcev in kolesarjev.

Deviacija 7 – Lokalna cesta 53333 se preuredi v dolži-
ni 95 m ter poteka vzporedno s povezovalno cesto sever.

Deviacije nekategoriziranih cest
Deviacija 8 – Uredi se dostop na kmetijske površine

nasproti Slovenijalesa iz povezovalne ceste jug v km 0,2+62.
Skupna dolžina priključka je 30 m.

Deviacija 9 – Uredi se dostop na kmetijske površine in
intervencijski dostop na letališče, severovzhodno od letali-
šča iz povezovalne ceste jug v km 1,1+00. V sklopu dosto-
pa je tudi prečkanje razbremenilnega kanala potoka Pirešica
preko propusta. Dolžina priključka je 50 m.

Deviacija 10 – Uredi se dostop na kmetijske površine
na južni strani zahodnega kraka lokalne ceste 03205, v
sklopu njene deviacije, v km povezovalne ceste jug 2,4+85.
Predvidena poljska pot se navezuje na obstoječo poljsko
pot. Dolžina deviacije je 300 m.

Deviacija 11 – Uredi se dostop na kmetijske površine v
km 3,6+35 v dolžini 25 m zahodno in 15 m vzhodno od
povezovalne ceste sever.

V sklopu izgradnje avtocestnega priključka, povezoval-
ne ceste in oskrbnega centra je predvidena tudi izgradnja
objektov:

Mostovi
Most preko Ložnice – most z inundacijo prečka potok

Ložnica v sedmih razponih dolžin 8,5 + 12,5 + 12,5 + 12,5
+ 12,5 + 12,5 + 8,5 m. Skupna dolžina objekta je 79,50 m,
širina pa 12,70 m. Vzdolžna os mostu prečka os Ložnice
pod kotom 62°.

Most preko Podsevčnice – most prečka potok Podsev-
čnice v km 4,0+47 do km 4,0+72. Skupna dožina mostu
znaša 23 m, širine pa 9,20 m. Vzdolžna os mostu prečka os
Podsevčnice pod kotom 45°.

Nadvoz
Nadvoz povezovalne ceste preko avtoceste A1 Šentilj–

Koper, odsek Celje–Arja vas v km 3,2+95. Prečkanje je v
treh razponih dolžin 23,0 + 32,0 + 23,0 m. Skupna dolžina
objekta znaša 78 m, skupna širina objekta je 9,90 m. Vzdol-

žna os nadvoza prečka os avtoceste pod kotom 65,85°.
Nadvoz je zgrajen v sklopu avtocestnega priključka.

Križanje z železnico
V območju križišča glavne ceste I. reda in povezovalne

ceste jug je rekonstruirano obstoječe nivojsko križanje z
železniško progo Celje–Velenje. Rekonstrukcija prehoda
preko železnice poleg ostalega zajema ureditev podlage s
tamponom, drenažo in montažo gumi montažnih elementov
ter zamenjavo zgornjega ustroja dela železniške proge.

Zasnova povezovalne ceste in rekonstrukcija križišča
bo izvedena tako, da v naslednji fazi omogoča izgradnjo
izvennivojskega križanja ceste in železnice.

Prepusti
Na vodotoku Črna Mlaka:
– prepust ČM 1, podaljšanje obstoječega parabolične-

ga prepusta pod AC A1, dimenzije 2,20 × 2,20 m v dolžini
60 m;

– prepust ČM 2, paraboličnega prepusta dimenzije
1,45 × 1,45 m v dolžini 10 m.

– prepust ČM 3 na priključni rampi Ljubljana–Celje v
km 0,7+00, dimenzije 2,00 × 1,50 m, dolžine 53 m;

– prepust ČM 4 na povezovalni cesti v km 2,5+70,
dimenzij 2,00 × 1,50 m dolžine 26,60 m.

Na potoku A:
– prepust PA 1, Podaljšanje obstoječega prepusta

v območju priključne rampe Celje–Maribor, dimenzije
∅ 140 cm, dolžine 20 m.

Na melioracijskih jarkih:
– prepust J1 na povezovalni cesti v km 1,1+23, di-

menzije ∅ 100 cm, dolžine 30 m;
– prepust J2 na intervencijskem dovozu k športnemu

letališču Levec v km 1,1 + 00,00 povezovalne ceste dimen-
zij ∅ 100 cm, dolžine 20,00 m;

– prepust MJ 3 na intervencijskem dovozu k športne-
mu letališču Levec v km 1,1 + 00,00 povezovalne ceste
dimenzije 1,45 × 1,45 m, dolžine 20,00 m;

– prepust J4 na povezovalni cesti v km 1,6 + 20 di-
menzij ∅ 150 cm, dolžine 30 m.

Za prehode malih živali:
– prepust P-MŽ 1 na povezovalni cesti v km 1,6 + 10

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 25 m;
– prepust P-MŽ 2 na povezovalni cesti v km 1,6 + 30

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 25 m;
– prepust P-MŽ 3 na povezovalni cesti v km 2,9 + 30

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 20 m;
– prepust P-MŽ 4 na povezovalni cesti v km 2,9 + 50

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 20 m;
– prepust P-MŽ 5 na povezovalni cesti v km 2,9 + 70

dimenzij ∅ 20 cm, dolžine 20 m.
Poleg prepustov, namenjenih za prehod za male živali,

imajo to funkcijo tudi vsi ostali, prej našteti prepusti.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so za-

radi natančnejše obdelave možna odstopanja od zgoraj pred-
pisanih lokacij in dimenzij v skladu z določili o tolerancah
navedenih v 37. členu te uredbe.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtoce-

stni priključek, povezovalno cesto in oskrbni center mora
vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt, projekt za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za objekte oskrbnega centra pa
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tudi arhitekturni načrt. Načrta morata vsebovati predvsem
oblikovalske rešitve predvidenih gostinsko turističnih in dru-
gih objektov v sklopu oskrbnega centra, rešitve v zvezi z
oblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenje-
vanjem prostih površin oskrbnega centra ter v obcestnem
prostoru, rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodoto-
kov. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtoce-
stni priključek, povezovalno cesto in oskrbni center mora
upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje:

Avtocestni priključek
Odbojne ograje na priključnih rampah avtocestnega

priključka so v kovinski izvedbi višine 0,75 m. Zaščitna žič-
na ograja je navezana na obstoječo žično ograjo ob avtoce-
sti. Od nožice nasipa, zunanjega roba jarka ali vrhnjega roba
nasipa je odmaknjena 1–2 m. Potek žične ograje se prilaga-
ja poteku priključnih ramp avtocestnega priključka in lokaciji
objektov oziroma funkcionalnih površin oskrbnega centra.

Nadvoz preko avtoceste ter ostala cestna oprema in
protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko obli-
kovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvo-
čju z urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna oprema,
ograja na nadvozu in elementi cestne razsvetljave morajo
izkazovati enotne oblikovne elemente.

Ureditev celotnega območja avtocestnega priključka
mora biti oblikovno navezana na ureditev povezovalne ceste
in na ureditev oskrbnega centra ter mora biti zajeta v
PGD/PZI krajinsko ureditvenem načrtu.

Povezovalna cesta
Odbojne ograje povezovalne ceste bodo kovinske, vi-

šine 0,75 m ali v kombinaciji z zemeljskimi nasipi. Izjemoma
je dopustna izvedba betonskih odbojnih ograj v kombinaciji
z zemeljskimi nasipi na območjih ščitenja podtalnice. Ze-
meljski protihrupni nasipi bodo navadni ali v izvedbi z armira-
no zemljino ter zatravljeni ali zasajeni z nizkimi grmovnicami
s plitvim koreninskim sistemom.

Cestni objekti (mostovi, podhodi, prepusti), cestna
oprema in protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in kra-
jinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja
ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora.

Posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega pro-
stora:

Relief bo oblikovan v skladu z naravnimi reliefnimi obli-
kami. Nasipne in ukopne brežine se izvedejo v nagibu 1:
1,5 ali položneje z zaokroženim iztekom v okoliški teren.
Brežine so zatravljene, zasajene z grmovnicami ali drevjem.
Brežine nasipa povezovalne ceste, ki poteka preko vodovar-
stvenega območja ter brežine protihrupnih nasipov bodo v
nagibu 1: 1,5 ter zatravljene ali zasajene z nizkimi grmovni-
cami s plitkim koreninskim sistemom.

Regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonarav-
no, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo
avtohtone obvodne vegetacije. Dele vodotokov, ki so že
regulirani je potrebno urediti skladno z zatečenim stanjem ali
uporabljati načela renaturacije.

Vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je
potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem oziroma v
skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z
urbano in krajinsko podobo prostora. Vse odseke obstoje-
čih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji povezoval-
ne ceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, je treba
rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska
zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne bioto-
pe. Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zago-

tovitev čim večje vpetosti posega v prostor, vzpostavitev
vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgle-
da ter nadomeščanje prizadetih gozdnih sestojev. Zasaditve
morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni
sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (ostanki
gozdov, živice, posamezne skupine dreves, obvodna vege-
tacija, kmetijske površine). Gozdni robovi morajo biti sanira-
ni s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegeta-
cije s predčasno premeno drevesnih vrst in načrtnim preo-
blikovanjem pasu širine 6 do 8 m.

Oskrbni center
Oskrbni center Lopata je navezan na avtocestni priklju-

ček Celje – zahod, na lokaciji obstoječega avtocestnega
počivališča Lopata. Program in velikost sta različna za sever-
no in južno stran avtoceste. Objekti in funkcionalne površine
morajo biti oblikovani po načelih oblikovanja stavbnih ele-
mentov, prometnih in zelenih površin, ki so značilni v tem
delu kulturne krajine oziroma so značilni za spremljajoče
objekte ob avtocestah. Pri načrtovanju je treba spoštovati
tako tradicionalne materiale kot tudi sodobne materiale in
arhitekturne, oblikovalske in gradbene dosežke na področju
oblikovanja in graditve podobnih objektov. Vsi objekti so
zidani, z ravno streho, osrednji (vstopni) deli so poudarjeni
ter imajo praviloma enokapno streho z naklonom 30–45°.
Fasada je kombinacija stekla, kovine in prefabriciranih (ko-
vinskih, kamnitih, betonskih ipd.) fasadnih oblog.

Oskrbni center – sever
Na severni strani avtoceste obsega program oskrbne-

ga centra bencinski servis, parkirišča, restavracijo in površi-
ne za oddih in rekreacijo.

Bencinski objekt je obstoječ (gradbeno dovoljenje MOP
št. 351–01–84/98 z dne 23. 10. 1998) ter obsega objekt,
natakalne otoke za osebna in tovorna vozila, pokrite z nad-
strešnico ter funkcionalno zemljišče s prometnimi in zeleni-
mi površinami.

Restavracija je locirana centralno ob parkirnih prosto-
rih. Objekt obsega restavracijo z 98 sedeži znotraj in ma-
njšim številom sedežev na gostinskem vrtu, javne sanitarije s
previjalnico, kuhinjo s skladiščnimi in garderobnimi prostori,
sanitarije za zaposlene, kotlovnico in upravne prostore. Glav-
ni vhod v objekt za goste je z južne strani, na zahodni strani
je izhod na gostinski vrt. Službeni vhod in gospodarski vhod
je s severne strani. Tlorisne dimenzije objekta so
55,00 × 20,00 m s poudarjenim centralnim (vhodnim) de-
lom, polkrožne oblike, tlorisne velikosti cca 20,00 × 5,00 m.
Objekt je delno podkleten, sicer pa pritličen z delno izkori-
ščenim podstrešjem v povišanem osrednjem delu objekta.
Višinska kota pritličja K0,00 je prilagojena terenu oziroma
prometnim površinam (parkirišče, pločniki). Kota kleti je –
2,80 m. Kota venca pritličnega dela objekta je + 5,00 m,
kota povišanega osrednjega dela objeta pa je + 7,50 m.

Parkirišča so locirana za bencinskim servisom in obse-
gajo 15 PM za priklopnike, 9 PM za avtobuse in osebna
vozila s prikolicami in 54 PM za osebna vozila. Parkirna
mesta so orientirana pod kotom 45° glede na smer vožnje.
Pet parkirnih mest za avtobuse in za osebna vozila s prikoli-
cami so orientirana vzporedno s smerjo vožnje. Parkirni
pasovi za posamezne vrste vozil so razdeljeni v več skupin in
ločeni z nivojsko dvignjenimi otoki.

Površine za oddih in rekreacijo so zahodno od resta-
vracije ter so zasnovane tako, da z nizanjem programskih
enot in sprehajalnih poti omogočajo ureditev prostorov za
počivanje, rekreacijo in igro.
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Oskrbni center – jug
Na južni strani avtoceste obsega program oskrbnega

centra bencinski servis, parkirišča, restavracijo in motel – 1.
faza, informacijsko promocijski center AC sistema v RS,
avtomobilski servis, motel – 2. faza ter površine za oddih in
rekreacijo.

Bencinski objekt je obstoječ (gradbeno dovoljenje MOP
št. 351–01–51/98 z dne 31. 7. 1998 in dopolnitev grad-
benega dovoljenja MOP št. 351–01–51/98 dop.1 z dne
12. 11. 1998) ter obsega objekt, natakalne otoke za ose-
bna in tovorna vozila, pokrite z nadstrešnico ter funkcional-
no zemljišče s prometnimi in zelenimi površinami.

Restavracija v sklopu katere je tudi motel 1. faza je
locirana centralno ob parkirnih prostorih. Objekt obsega
restavracijo s 50 sedeži s strežbo in 150 sedežev v samo-
postrežbi, motel s 24 ležišči v dvoposteljnih sobah, trgovi-
no, konferenčno dvorano, javne sanitarije s previjalnico,
kuhinjo s skladiščnimi in garderobnimi prostori, sanitarije za
zaposlene, kotlovnico in upravne prostore in pomožne pro-
store. Glavni vhod v objekt za goste je s severne strani, na
vzhodni strani je povezava z informacijsko promocijskim cen-
trom na gostinski vrt. Službeni vhod in gospodarski vhod sta
iz zahodne in južne strani. Tlorisno je objekt razgiban. Re-
stavracijski del je polkrožne oblike, motel pa pravokotne ter
členjen. Maksimalne tlorisne dimenzije objekta so
90,00 × 45,00 m z zamiki, tako da je skupna tlorisna povr-
šina ca. 3000 m2. Objekt je pa pritličen z možnostjo izkori-
ščenega podstrešjem v povišanem osrednjem delu objekta.
Višinska kota pritličja K0,00 je prilagojena terenu oziroma
prometnim površinam (parkirišče, pločniki). Kota venca pri-
tličnega dela objekta je +5,00 m, kota povišanega osred-
njega dela objeta pa je +10,00 m.

Informacijsko promocijski center se navezuje na resta-
vracijo na njenem vzhodnem delu. Objekt obsega razstav-
ne, upravne in pomožne prostore. Glavni vhod za obiskoval-
ce je s severne strani oziroma preko restavracije, službeni in
gospodarski vhod pa je iz južne strani. Tlorisno je objekt
polkrožne oblike maksimalne tlorisne dimenzije
35,00 × 40,00 m z zamiki tako da je skupna tlorisna površi-
na največ 1500 m2. Objekt je pa pritličen z možnostjo
izkoriščenega podstrešjem v povišanem osrednjem delu ob-
jekta. Višinska kota pritličja K0,00 je prilagojena terenu
oziroma prometnim površinam (parkirišče, pločniki). Kota
venca pritličnega dela objekta je +5,00 m, kota povišanega
osrednjega dela objeta pa je +10,00 m.

Avtomobilski servis je južno od restavracije in motela 1.
faza. Objekt obsega razstavne, in pomožne prostore za
prodajo rezervnih delov, delavnico za popravilo vozil, sanita-
rije in garderobne prostore za zaposlene, kotlovnico, uprav-
ne in pomožne prostore. Glavni vhod za obiskovalce je s
severne in z zahodne strani, službeni in gospodarski vhod
pa je iz zahodne strani. Tlorisne dimenzije objekta so
40,00 × 20,00 m. Objekt je pa pritličen, del objekta ima
tudi nadstropje. Možna je podkletitev celotnega ali dela
objekta. Višinska kota pritličja je K0,00 ter je prilagojena
terenu oziroma prometnim površinam (parkirišče, pločniki).
Kota venca pritličnega dela objekta je +5,00 m, kota poviša-
nega dela je +7,50 m.

Motel 2. faza je lociran jugovzhodno od restavracije in
motela 1. faza. Objekt obsega restavracijo, s 100 sedeži s
strežbo, 100 ležišči v dvoposteljnih sobah, sanitarije, kuhi-
njo s skladiščnimi in garderobnimi prostori, sanitarije za
zaposlene, kotlovnico, upravne prostore in pomožne pro-
store. Glavni vhod za obiskovalce je z južne strani, službeni
in gospodarski vhod pa je iz vzhodne strani. Tlorisne dimen-
zije objekta so 60,00 × 25,00 m. Objekt ima klet, pritličje,
nadstropje in podstrešje, z možnostjo kasnejše nadzidave in

razširitve. Višinska kota pritličja je K0,00 ter je prilagojena
terenu oziroma prometnim površinam (parkirišče, pločniki).
Kota kleti je –3,00 m, kota 1. etaže je + 4,00 m, kota venca
je + 7,50 m.

Parkirišča so locirana za bencinskim servisom in obse-
gajo 15 PM za priklopnike, 9 PM za avtobuse in osebna
vozila s prikolicami in 54 PM za osebna vozila. Parkirna
mesta so orientirana pod kotom 45° glede na smer vožnje.
Pet parkirnih mest za avtobuse in za osebna vozila s prikoli-
cami je orientiranih vzporedno s smerjo vožnje. Parkirni
pasovi za posamezne vrste vozil so razdeljeni v več skupin in
ločeni z nivojsko dvignjenimi otoki.

Površine za oddih in rekreacijo so južno od restavracije
in motel 1. faza oziroma vzhodno od motela 2. faza. Zasno-
vane so tako, da z nizanjem programskih enot in sprehajal-
nih poti omogočajo ureditev prostorov za počivanje, površin
za rekreacijo in igro ter povezujejo območje restavracije,
informacijsko promocijskega centra in motela 2. faza.

Na območju oskrbnega centra jug je “prostor za pose-
bne namene“ z ustreznim dostopom, površine ca. 600 m2.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

12. člen
Zaradi izgradnje avtocestnega priključka, povezovalne

ceste in oskrbnega centra je treba zgraditi, prestaviti, zame-
njati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomuni-
kacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in grad-
nja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objek-
tov, naprav in napeljav mora potekati v skladu s pogoji posa-
meznih upravljalcev oziroma v skladu s pogoji, ki bodo
določeni v izvedbenih načrtih. Za potrebe izgradnje komu-
nalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za
izgradnjo in obratovanje objektov oskrbnega centra je bila
izdelana lokacijska dokumentacija (ZPI Celje, št. proj. 352A–
167/98), izdano lokacijsko dovoljenje št. 35102–993/98–
12–AB ter pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 35102–
1105/98–02–KG. Za odvajanje fekalnih odplak je predvi-
dena izgradnja čistilne naprave, v končni fazi pa navezava na
predvideno kanalizacijsko omrežje.

13. člen
Vodovod
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje vodovode:

– cevovod pitne vode v križišču povezovalne ceste in G
1-5, na priključnem kraku G 1-5 iz smeri Levec (predvidena
LŽ zaščita vodovoda),

– cevovoda pitne vode v križišču povezovalne ceste in
G 1- 5, na priključnem kraku G 1–5 iz smeri Celje (predvide-
na zaščita vodovoda LŽ 258 in LŽ 400),

– cevovod pitne vode v km 0,4+50 (predvidena zame-
njava obstoječega vodovoda z vodovodom iz duktilne litine),

– cevovod pitne vode v km 0,8+50 (predvidena pre-
stavitev vodovoda – PL ∅150mm in zamenjava z vodovo-
dom iz duktilne litine),

– cevovod pitne vode v km 0,9+50 (predvidena ukini-
tev vodovoda – PL ∅150mm),

– cevovod pitne vode v km 2,4+83 (predvidena pre-
stavitev vodovoda – PE 6/4“ izven območja križišča, v ob-
močju prečkanja cestišča se izvede zaščita),

– cevovod pitne vode v km 2,6+75 (predvidena zame-
njava obstoječega vodovoda – PL ∅ 100mm z vodovodom
iz duktilne litine),
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– cevovod pitne vode na priključni rampi Celje–Mari-
bor, v km 0,6+00 (predvidena zaščita vodovoda – PL
∅100mm),

– cevovod pitne vode v križišču povezovalne ceste in
lokalne ceste 49044 – žalski vodovod (predvidena zaščita
vodovoda – PL 25).

14. člen
Kanalizacija
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje kanalizacijske vode:

– rajonski zbiralnik RZ – 1, oznaka 101001, v obmo-
čju križišča glavne ceste I. reda G 1-5 in povezovalne ceste
jug (predvidena zaščita),

– kanale z oznako 101006 in 101008, v območju
križišča glavne ceste I. reda G 1-5 in povezovalne ceste jug
(predvidena zaščita).

15. člen
Visokonapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno izvršiti kontrolo višine
naslednjih visokonapetostnih elektro vodov:

– enosistemski daljnovod 110kV RTP Lava–RTP Pod-
log v km 2,6+20 (kontrola varnostne višine),

– dvosistemski daljnovod 110kV RTP Lipa–RTP Pod-
log v km 2,6+55 (kontrola varnostne višine).

Investitor mora zagotoviti, da se v času izgradnje v
vplivnem območju daljnovodov izvajajo varnostni ukrepi za-
radi preprečitve dotika delovnih naprav s faznimi vodniki, da
ne pride do faznih preskokov med vodniki in delovnimi na-
pravami, da dovoljen doseg delovnih naprav ne presega
5,5 m, da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja
3,00 m.

Srednjenapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje srednjenapetostne elektro vode:

– daljnovod 10kV Ostrožno v km 2,1+05 (prestavitev),
– daljnovod 10kV Čmerlica v km 2,2+08 (prestavitev).
Zaradi zagotovitve ustreznih varnostnih višin, oddalje-

nosti in sprostitev prostora za gradnjo, je treba električne
vode urediti pred začetkom izgradnje povezovalne ceste.

Nizkonapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje nizkonapetostne elektro vode:

– izvod iz TP Čmerlica v smeri jug v km 2,2 + 08
(kabliranje),

– izvod iz TP Čmerlica v smeri zahod v km 2,5+80
(kabliranje).

Zaradi zagotovitve ustreznih varnostnih višin, oddalje-
nosti in sprostitev prostora za gradnjo, je treba električne
vode urediti pred začetkom izgradnje povezovalne ceste.

16. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati ali zaščititi
naslednje telekomunikacijske vode:

– križanje šestcevne kabelske kanalizacija v km 0,0+20
(izgradnja novega jaška, prestavitev in zaščita na razdalji 40 m),

– križanje treh telekomunikacijskih kablov v km 2,5+00
(prestavitev in zaščita na razdalji 38 m),

– križanje štirih telekomunikacijskih kablov km 4,2+35
in na deviaciji LC 49044 v km 0,0+30 (izgradnja dvocevne
kabelske kanalizacije dolžine 158 m),

– križanje telekomunikacijskega telefonskega kabla s
priključno cesto na LC 03203 v km 0,1+65 (prestavitev).

Za potrebe športnega letališča Levec je potrebno pred-
videti položitev PE cevi za vpihovanje kabla z optičnimi vlakni
(2 ×  ∅ 50 mm) za povezavo med telekomunikacijsko infras-
trukturo ob avtocesti (klic v sili) in najbližjim objektom letali-
šča.

17. člen
Plinovod
Trasa povezovalne ceste sever na stacionaži

km 3,6+00 prečka obstoječi jekleni plinovod M2 – DN400,
50 bar na stacionaži med km 41+707,81 in 41+844,24.

Predvidena je zaščita plinovoda na obstoječi lokaciji,
po pogojih, ki jih poda upravljalec, ali prestavitev plinovoda
za 5,00 m proti zahodu na globino, ki je za 1,90 m večja od
obstoječega plinovoda. Prestavitev se izvede s tovarniško
predizoliranimi cevmi za IV. razred. Izolacijski spoji med
cevovodi se izvedejo s termoskrčnim materialom. Plinovod
se na področju ceste zaščiti z armiranobetonskimi ploščami
v raščenem terenu.

18. člen
Javna razsvetljava
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra se s sistemom javne razsvetljave
ustrezno razsvetli:

– območje avtocestnega priključka,
– območje oskrbnega centra na severni in južni strani

avtoceste,
– območje križišča z glavno cesto G 1-5 v Medlogu,
– območje križišča s povezovalno cesto do LC 03203

v km 1,1+00,
– na območju križišča z LC 03205 v km 2,4+90,
– na območju križišča z LC 490044 v km 4,1+90.
Javna razsvetljava bo priključena na obstoječi sistem

javne razsvetljave. Pred priključitvijo mora investitor pridobiti
elektroenergetsko soglasje Elektro Celja.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

19. člen
Rušenje obstoječih objektov
Zaradi izgradnje avtocestnega priključka, povezovalne

ceste in oskrbnega centra je treba na območju avtocestne-
ga priključka, severno od povezovalne rampe Maribor–Ce-
lje porušiti stanovanjski in gospodarski objekt na parceli:

– parcela št. 297 (lastnik Lipovšek Eduard Alojzij, Lo-
pata 40A, Celje),

– parcela št. 321/2 (lastnika Žolnir Alojzija, Lopata 41,
Celje, Deželak Marija, Lopata 41A, Celje) in

– parcela št. 323/3 (Krajnc Terezija, Lopata 48,
Celje).

Vse parcele so v k.o. Medlog. Za nadomestitev nepre-
mičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovega lastnika, zago-
tovi ustrezna nepremičnina, v skladu s predpisi in pogoji,
opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.

20. člen
Tla
Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim

manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene po-
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vršine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površi-
ne, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se upo-
rabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnič-
no brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih
površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih
materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne povr-
šine ter v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se
uporabljajo določila 23. in 24. člena te uredbe. Potrebno je
predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materia-
lov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih
nezgod na tehnoloških površinah.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
odstrani in deponira ter uporabi za humusiranje brežin nasi-
pov in ukopov, poškodovanih in manjvrednih tal. S sanacijo
je potrebno pričeti že med gradnjo. Prst je potrebno odstra-
niti in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do
onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do meša-
nja z manj kvalitetnim materialom. Začasne deponije rodovit-
ne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20 m tako,
da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti
do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije.
Med gradnjo je obvezno voditi evidenco o mestih in količi-
nah odstranjene prsti, o začasnih deponijah ter o nadaljnji
uporabi. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost
v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.

21. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Na območju, kjer povezovalna cesta preseka izgrajene

melioracijske komplekse je treba te rekonstruirati oziroma
prilagoditi novim razmeram tako, da je zagotovljeno njihovo
nadaljnje delovanje.

Investitor je dolžan zagotoviti dostop na kmetijska zem-
ljišča v času gradnje in v času obratovanja.

Investitor je v času gradnje dolžan zagotavljati čim ma-
njše poseganje na kmetijske površine ter ravnati z rodovitno
prstjo skladno z določili 20. člena te uredbe.

Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo
kmetijsko prostorskih in ureditvenih operacij na prizadetih
kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavlje-
ne možnosti za kmetijsko rabo.

22. člen
Ureditve na območjih gozdnih zemljišč
Gradnja avtocestnega priključka, oskrbnega centra in

povezovalne ceste v gozdnih območjih med km 1,4+30 in
km 1,6+00, med km 2,7+20 in km 3,2+50 ter med km
3,6+70 in km 3,9+20 lahko posega v gozdni prostor le v
obsegu funkcionalnih površin predvidenih objektov (do roba
utrjenih površin ter zazidanih površin oskrbnega centra) ozi-
roma v obsegu cestnega telesa in vkopov ter nasipov.

V gozdnem območju med km 2,7+20 in km 3,2+50
oziroma na območju avtocestnega priključka in oskrbnega
centra je dovoljeno posegati tudi na površine, ki so potre-
bne za izvedbo dostopne poti in manipulativne površine za
izvedbo zemeljskih del ter za izgradnjo in prestavitev komu-
nalne in energetske infrastrukture.

Drugi posegi zaradi ureditve gradbišča, gradbenih poti
in gradnje niso dovoljeni. Transportne poti za čas gradnje se
uredijo po že zgrajenem delu trase po ter po odsekih obsto-
ječih cest in poti.

Predhodno je potrebno za posege pridobiti soglasje
Zavoda za gozdove Slovenije. Pred posekom drevja na ob-
močju posegov mora pooblaščeni delavec Zavoda za goz-
dove Slovenije označiti drevje za posek. Sečnjo lesa lahko

izvajajo le izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje “Pravilnika o mini-
malnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v goz-
dovih (Uradni list RS, št. 35/94).

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila Uredbe
varstva pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
62/95).

Preprečiti je potrebno vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti. Zemeljska dela naj se izvajajo v
največji meri v času mirovanja vegetacije. Odstranjen, uni-
čen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvar-
jene preseke je potrebno pričeti sanirati že v času gradnje.

Gozdne robove je treba čimprej sanirati z novo obliko-
vanim gozdnim robom s predčasno premeno drevesnih vrst
širine 6–8 m.

Obstoječe gozdne poti in vlake je treba ustrezno pre-
staviti in povezati z obstoječim prometnim omrežjem.

Zaradi posega povezovalne ceste jug na gozdno povr-
šino od km 1,4+30 do km 1,6+00 zagotovi investitor nado-
mestno pogozdovanje na jugozahodni strani povezovalne
ceste jug, na delih kjer je pas med cesto in razbremenilnim
kanalom Pirešica–Ložnica ožji od 50 m, to je od km 0,9+00
do km 1,3+50 in od km 1,5+00 do 1,8+50.

Za sajenje je trebe uporabljati avtohtone drevesne vr-
ste, v največji možni meri pa naj se uporablja strojno presa-
jevanje izkrčenih gozdnih robov.

Investitor mora zagotoviti spremembo gozdnogojitve-
nih načrtov.

Za obnovo gozdnih robov in nadomestne pogozditve
se mora izdelati podrobni izvedbeni načrt, ki mora vsebovati
izbiro in razpored vrst, velikost sadilnega materiala in načine
vzdrževanja teh površin. K izvedbenemu načrtu je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, ki vrši tudi
stalni nadzor nad izvajanjem dela.

23. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi izgradnje avtocestnega priključka, povezovalne

ceste in oskrbnega centra, se vodni režim na vplivnem ob-
močju ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potre-
bne ureditve na vodotokih, ki jih avtocestni priključek, pove-
zovalna cesta in oskrbni center in druge ureditve, določene
s to uredbo tangirajo. Naravne struge obstoječih vodotokov
in pestrost vodnih in obvodnih habitatov je potrebno ohraniti
v največji možni meri. Posebno pozornost je potrebno po-
svetiti načrtovanju zaščitnih ukrepov podtalnice in vodnih
virov v Medlogu.

Površinski vodotoki
Avtocestni priključek in povezovalne cesta prečkata

več vodotokov oziroma jarkov, na katerih so predvidene
regulacije ureditve. Na obravnavanem odseku povezovalne
ceste sta regulaciji na vodotokih:

– Podsevčnica – predvidena regulacija nivelete in korita
z zavarovanjem dna in brežin v dolžini 165 m ter čiščenje
struge v dolžini 20 m. Skupna dolžina ureditve znaša 185 m;

– Črna mlaka – predvidena je ureditev korita, zavarova-
nje brežin in dna ter izvedba talnih pragov v skupni dolžini
ca. 310 m.

Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti bo investitor iz-
vedel naslednje ukrepe:

– izgradnja mostu z inundacijsko odprtino preko poto-
ka Ložnica v skupni dolžini 79,50 m,

– znižanje sedanje makadamske ceste na širšem ob-
močju inundacijskega objekta ter oblikovanje terena s pad-
cem k inundacijskem objektu,

– sofinanciral sanacijo in dvig desnobrežnega nasipa
potoka Ložnica od povezovalne ceste do zahodnega roba
naselja Levec in
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– izgradnjo nasipa (nadvišanje obstoječe poljske poti)
med Levcem in Drešinjo vas (sofinanciranje z MOP UVN).

Predvideni posegi preureditev vodotokov se morajo
izvesti tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to
je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovr-
stnost habitatov in biološka raznovrstnost. Zato je pri pose-
gih v vodotoke dela potrebno izvajati tako, da so izpolnjene
naslednje zahteve:

– preureditev vodotokov mora biti sonaravna in čim
bolj podobna stanju pred posegom;

– zemeljski posegi in gradbena dela v vplivnem obmo-
čju vodotokov ter morebitna regulacijska dela v vodotokih
naj se ne izvajajo v času nizkih vodostajev in izven časa
razmnoževanja rib, kolikor to ni mogoče, naj se izvajajo po
fazah tako, da se v vodotoku lahko občasno vzpostavijo
normalne razmere. V času gradbenih del je potrebno zago-
toviti ekološko sprejemljivi pretok vode, zagotovljene morajo
biti minimalne koncentracije kisika. Preusmeritev vode v
novo korito je potrebno izvesti tako, da ne pride do pomorov
življa v vodotoku. Zasaditev brežin je potrebno izvesti takoj,
ko gradbena dela to omogočijo, vendar ne poleti;

– za ohranjanje kakovosti površinskih vodotokov velja-
jo zaščitni ukrepi za varovanje vodnih virov v nadaljevanju
tega člena.

Odvodnjavanje cestnega telesa in prometnih površin
oskrbnega centra

Na celotnem odseku povezovalne ceste ter z vseh
utrjenih površin oskrbnega centra se v struge naravnih vodo-
tokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po
kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, kate-
re snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni
temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na sistem od-
vodnjavanja ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno
– fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Padavinsko vodo s cestišča se od km 0,0+00 do km
2,5+50 odvaja v vodotesnih betonskih kanalizacijskih cevo-
vodih, dimenzije do 120 mm. Na tem delu se z ustrezno
vodotesno izvedbo ščitijo tudi brežine in varnostni pas širine
min. 3 m od kanalete, ki služi za zajem eventualnih razlitih
vod v primeru havarije in meteornih vod. Na mestih, kjer so
predvideni zemeljski protihrupni nasipi je ustrezna vodote-
sna izvedba tudi pod njimi.

Padavinska voda s cestišča se od km 2,5+50 do km
3,0+50 odvaja v vodotesni kanalizacijski cevovod, ni pa
dodatnih vodotesnih zaščit okoliškega terena.

Padavinska voda na povezovalni cesti sever se odvaja
preko obcestnih jarkov.

Padavinske vode na priključnih cestah AC priključka se
vodijo delno v obcestnih jarkih, delno v kanalizaciji, delno pa
v drenažni kanalizaciji.

Vse padavinske vode s cestnih površin se preko vodo-
tesnih kanalizacijskih cevovodov oziroma obcestnih jarkov
navezujejo na zadrževalne bazene, na katerih so izvedeni
lovilci olj in usedalniki.

Poleg dveh obstoječih zemeljskih zadrževalnih baze-
nov ob avtocesti in enega betonskega ob križišču z glavno
cesto G 1-5 v Medlogu, je predvidena izgradnja dveh ze-
meljskih zadrževalnih bazenov v sklopu oskrbnega centra
ter šestih zemeljskih zadrževalnih bazenov ob povezovalni
cesti.

Zadrževalni bazeni morajo biti zgrajeni vodotesno in
dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učin-
kovito sedimentiranje trdih delcev in zagotovil, da se no bo
bistveno spremenila časovna dinamika pretoka vode v ob-
stoječih površinskih vodotokih. Mulj v usedalnikih je potre-

bno obravnavati kot posebni odpadek. Potrebno je redno
vzdrževanje zadrževalnih bazenov, vodotesnih kanalizacij-
skih cevovodov in ostalih objektov odvodnjavanja.

Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov,
je potrebno pred začetkom obratovanja povezovalne ceste
pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke
in podtalnico ter za njihovo odstranitev.

Zavarovanje vodnih virov
Izgradnje avtocestnega priključka, povezovalne ceste

in oskrbnega centra, ne sme v ničemer poslabšati obstoje-
čega stanja kvalitete podtalnice, kar je potrebno doseči z
ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom
gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.
Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih,
ki jih avtocestni priključek, povezovalna cesta in oskrbni
center in druge ureditve, določene s to uredbo tangirajo.

Zaradi poteka povezovalne ceste jug preko zavarova-
nega območja vodnih virov v Medlogu mora investitor zago-
toviti varovanje vodnih virov na celotnem poteku povezoval-
ne ceste preko zavarovanega območja ter v zaledju.

S posebnimi vodovarstvenimi ukrepi je zaščitena pove-
zovalna cesta jug na odseku od km 0,0+00 do km 2,5+50.

Za zavarovanje vodnih virov bo investitor zagotovil izde-
lavo posebnega projekta ukrepov zaščite podzemne vode in
monitoringa v času gradnje in v času obratovanja.

Investitor mora zagotoviti izdelavo posebnega projekta
za ravnanje v primeru nesreče, zaradi katere bi bila ogrože-
na kakovost in količina pitne vode.

Investitor mora poskrbeti za ukrepe, ki bodo zaradi
izgradnje in obratovanja povezovalne ceste omogočali ne-
moteno oskrbo s pitno vodo iz vodnih virov v Medlogu.
Predvideno je povečati kapaciteto obstoječega vodnjaka E z
izgradnjo dodatnih drenaž in usposobitev dodatnega vodne-
ga vira, ki ga sofinancirata investitor ceste in MO Celje.

Pri gradnji in obratovanju povezovalne ceste jug je po-
trebno poleg ostalih zakonskih določil, ki se nanašajo na
varovanje okolja in vodnih virov, v celoti upoštevati določila
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih
pasovih virov pitne vode na območju Medloga (Uradni list
RS, št. 82/98).

Melioracijska območja
Povezovalna cesta jug prečka melioracijsko območje

Medlog med km 0,9+00 do km 2,5+80 in melioracijsko
območje Babno med km 2,5+00 do km 2,8+50. Na obeh
območjih so prizadeti melioracijski odvodniki, ki jih je potre-
bno urediti.

24. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra so na podlagi Uredbe o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93) je eviden-
tirana naslednja naravna dediščina, naravna znamenitost in
ogrožene živalske vrste:

Potok Podsevčnica z naslednjimi zavarovanimi ogrože-
nimi živalskimi vrstami:

– sladkovodne školjke: potočni skržek (Unio crassus);
– ribe: pezdirk (Rhodeus sericeus amarus), blistavec

(Leuciscus souffia), nežica (Cobitis taenia) in pisanka (Albu-
moides bipunctatus);

Potok Ložnica z naslednjimi zavarovanimi ogroženimi
živalskimi vrstami:

– ribe: pezdirk (Rhodeus sericeus amarus), blistavec
(Leuciscus souffia), nežica (Cobitis taenia) in pisanka (Albu-
moides bipunctatus);
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Potok Črna mlaka z naslednjimi zavarovanimi ogroženi-
mi živalskimi vrstami:

– ribe: pisanka (Albumoides bipunctatus);
Investitor mora zagotoviti zavarovanje pomembnejših

naravnih območij predvsem v času gradnje, in sicer za:
– potoke Podsevčnica, Ložnica in Črna mlaka na obrav-

navanem območju in dolvodno za celotno vplivno območje,
– mokrotno območje in trstičje zahodno od križišča

povezovalne ceste z glavno cesto G1-5 na parc. št. 1310
k.o. Medlog,

– gozdna območja, predvsem pa ostanek nižinskega
gozda med km 1,4+30 in km 1,6+00,

– mokrotno območje Čmerlica na južni strani povezo-
valne ceste od km 1,6+00 do km 1,8+50,

– območje bajerja, južno od predvidenih objektov
oskrbnega centra na južni strani avtoceste (parc. št. 326
k.o. Medlog),

– zagotoviti občasen geološki nadzor na celotnem ob-
močju gradnje zaradi potencialnih objektov geološke naravne
dediščine. V primeru pomembnih geoloških najdb, je treba
obvestiti strokovno organizacijo (MOP-UVN) ter pridobiti stro-
kovne smernice glede ohranjanja naravne dediščine.

Območje avtocestnega priključka, povezovalne ceste
in oskrbnega centra je treba pred gradnjo fotodokumetirati v
skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine.

Zavarovanje bo investitor zagotovil na način, kot je
opredeljeno v 20., 22., 23., 25., 31., 33. in 34. členu te
uredbe.

25. člen
Varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov
Zaradi zmanjšanja vpliva avtocestnega priključka, po-

vezovalne ceste in oskrbnega centra na naravne in sonarav-
ne habitate mora investitor med gradnjo in v času obratova-
nja zagotoviti:

– izvedbo prečenja vodotokov na čim manjši dolžini in
sonaravno ureditev prizadetih brežin,

– izvedbo predvidenih talnih pragov in stopenj na vodo-
tokih tako, da se zagotovi zračenje, zadrževanje in koncen-
triran pretok nizkih voda,

– pred začetkom gradnje je treba obvestiti o predvide-
nem začetku in poteku del Ribiško družino Celje, ki upravlja
z ribjimi populacijami v obravnavanih vodotokih. Ob morebit-
nem regulacijskem posegu v vodotoke je treba izloviti na
mestu gradbenih del vse ribe in jih preseliti v neprizadete
dele istega ali podobnega vodotoka. Za odlov zavarovanih
vrst rib in njihov prenos na primerno lokacijo mora investitor
pridobiti dovoljenje pristojnega ministra. Med samo gradnjo
morajo izvajalci sproti obveščati Ribiško družino Celje o
vsakem posegu v vodotoke in jim omogočiti ogled gradbišč
ob vodah,

– izvajanje zemeljskih in vseh ostalih del znotraj načrto-
vanih gabaritov avtocestnega priključka, povezovalne ceste
in oskrbnega centra, tako da ne bo dodatnih posegov, do-
datnih transportnih poti in deponij v naravo, vodotoke,

– uporaba obstoječih cest in poti na naravovarstveno
vrednejših območjih, za transportne poti v času gradnje,

– izvajanje zemeljskih in vseh ostalih del bo po možno-
sti izven življenjsko pomembnih obdobij živali, v spomladan-
skem času razmnoževanja, v času gnezdenja ptic in migracij
živali,

– ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno pestrih ve-
getacijskih sestojev z zasaditvijo avtohtonih vrst,

– zbiranje in odvodno fekalnih voda iz območja oskrb-
nega centra do ustreznih čistilnih naprav,

– izvedbo ukrepov, s katerimi bo vnaprej preprečen
odtok strupenih, nevarnih ali kako drugače škodljivih snovi s
prometnih površin v okolje,

– izvedba cestnih prepustov za migracijo manjših živali
in dvoživk kot so navedeni v 10. členu te uredbe,

– naravovarstveni nadzor na območju travnika in gozdi-
ča “Travniki“.

26. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Zaradi varovanja objektov in območij kulturne dedišči-

ne mora investitor zagotoviti:
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi av-

tocestnega priključka, povezovalne ceste in na območju
oskrbnega centra ter na lokacijah spremljajočih ureditev
(deviacije, vodnogospodarske ureditve, prestavitve komu-
nalne in energetske infrastrukture),

– zaradi poteka dela trase povezovalne ceste jug od
km 0,0+00 do 2,5+00 preko zavarovanega „Arheološkega
najdišča Celje“ (EŠD 56, Uradni list SRS, št. 28/86), mora
investitor zagotoviti arheološki intrasite pregled v mreži
10 × 10 m za območje predvidenih posegov znotraj meje
zavarovanega arheološkega območja pred pričetkom pose-
ga,

– geofizikalno kartiranje in arheološko sondiranje na
območju povezovalne ceste jug med priključkom na glav-
no cesto v Medlogu in potokom Ložnica, na površini ca.
11200 m2, na osnovi česar se opredelijo pogoji in ukrepi
za poseg v prostor,

– v primeru arheoloških najdb izvedbo zaščitnih izko-
pavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizko-
povalnimi postopki,

– v primeru izjemnih arheoloških najdb, skladno z
Evropsko konvencijo o varstvu arheološke dediščine, prila-
goditi tehnične rešitve avtocestnega priključka, povezovalne
ceste in oskrbnega centra, oziroma spremeniti tisti del pro-
storske ali tehnične rešitve, ki bi utegnila škoditi arheološki
dediščini.

– med gradnjo avtocestnega priključka, povezovalne
ceste in oskrbnega centra mora investitor zagotoviti stalen
arheološki nadzor.

27. člen
Območja povojnih žrtev
Zaradi poteka dela trase povezovalne ceste jug od km

0,2+00 do 0,6+00 preko evidentiranega območja množič-
nih pobojev vojnih in povojnih žrtev revolucije v skladu z
odlokom o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in
grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 12/93, 9/95 in 56/99)
ter skladno s splošnimi usmeritvami Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve – Sektor za veterane, vojne
invalide in žrtve vojn, kakor tudi Komisije Vlade Republike
Slovenije za evidentiranje in označitev prikritih grobišč (v
nadaljevanju: komisija), je ob pripravljalnih delih za gradnjo
povezovalne ceste predvideno:

– ob morebitnih najdbah posmrtnih ostankov žrtev voj-
nih in povojnih množičnih pobojev na območju del je treba
takoj obvestiti policijo, preiskovalnega sodnika, prav tako pa
zaprositi za sodelovanje zdravstvenega inšpektorja,

– ob morebitnih najdbah je treba takoj obvestiti Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma komi-
sijo,

– posmrtne ostanke je treba, po navodilih preiskoval-
nih organov in Sodnomedicinskega inštituta pri Medicinski
fakulteti, za vsako osebo ločeno shraniti in označiti ter pre-
peljati v mrliško vežico do začasnega pokopa na pokopali-
šču, ki bo določen naknadno, ali do morebitnega prevoza v
drugo državo,
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– v skladu z možnostmi je potrebno opraviti identifika-
cijo,

– izvajalec mora o pričetku sondažnih in drugih zemelj-
skih del obvestiti Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve oziroma komisijo,

– vse stroške v zvezi s prekopom nosi investitor,
ukrepi v zvezi s potekom povezovalne ceste preko še

neevidentiranih lokacij množičnih pobojev bodo določeni v
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne za-
deve oziroma komisijo,

investitor v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve in komisijo uskladi način ureditve grobi-
šča z ustreznim spominskim obeležjem; ureditev grobišča
se izvede na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije;
vse stroške v zvezi z ureditvijo grobišča in spominskega
obeležja nosi investitor.

28. člen
Varstvo pred hrupom
Na osnovi prometnih obremenitev za obdobje do leta

2014 ter skladno z določili uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbe o
hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list
RS, št. 45/95) so po končani gradnji določeni naslednji
aktivni ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmer-
nim hrupom:

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 0,8 m do
1,20 m in dolžine 970 m za zaščito objektov vzhodno in
severovzhodno od povezovalne ceste jug, od km 0,1+18
do km 1,0+94 – desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1,0 m in
dolžine 30 m za zaščito bivalnih objektov severovzhodno od
priključne ceste na LC 03203 od km 0,0+10 do km 0,0+40
– desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1,60 m in
dolžine 595m za zaščito objektov zahodno od povezovalne
ceste jug, od km 2,2+50 do km 2,8+45 – levo,

– protihrupni zemeljski nasip (armirana zemljina) sku-
pne višine 1,00 m do 2,40 m in dolžine 604 m za zaščito
objektov vzhodno od povezovalne ceste jug, od km 2,5+00
do km 3,1+00 – desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1,0 m do
1,20 m in dolžine 110 m za zaščito objektov zahodno od
povezovalne ceste sever, od km 3,7+05 do km 3,8+15 –
levo.

Protihrupni nasipi morajo biti oblikovani mehko ter na
zunanji strani obsajeni z grmovnicami in drevjem. Na delih,
kjer povezovalna cesta poteka preko vodovarstvenega ob-
močja so protihrupni nasipi zatravljeni ali zasajeni z nižjimi
grmovnicami z plitvim koreninskim sistemom.

Poleg aktivnih je po končani gradnji, na podlagi prvih
meritev hrupa v primeru, da se v nadaljevanju navedeni
objekti nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obre-
menjenosti preveri potrebnost pasivnih ukrepov za varova-
nje pred čezmernim hrupom:

– pasivna protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
– povečanje zaščitne vrednosti fasade Rw’za 5dB vzhodno
od povezovalne ceste jug v km 2,4+00 – desno,

– pasivna protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
(ev. št. 14 iz študije protihrupnih ukrepov) južno od avtoce-
stnega priključka oziroma južno od priključne rampe Celje–
Maribor v km 0,3+75 – desno,

– pasiva protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
(ev. št. 15 iz študije protihrupnih ukrepov) severno od avto-
cestnega priključka oziroma severno od priključne rampe
Maribor–Celje v km 0,6+50 – desno.

Navedeni objekti morajo biti izvedeni v skladu s pravil-
nikom o tehničnih ukrepih in pogojih zvočne zaščite stavb
(Uradni list RS, št. 14/99).

Investitor je dolžan upoštevati pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje ter izvajati monitoring, ki je določen v
33. členu te uredbe. V skladu s tem so možna odstopanja
od lokacij in dimenzij protihrupnih naprav in ukrepov, dolo-
čenih v tem členu uredbe.

29. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Investitor je dolžan poskrbeti za organizirano zbiranje

komunalnih in drugih odpadkov na območju oskrbnega cen-
tra v zato ustreznih posodah ter njihov odvoz, skladno z
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini
Celje (Uradni list RS, št. 67/99).

Sedimentirane trde delce iz usedalnikov ob avtoce-
stnem priključku, povezovalni cesti in oskrbnem centru, ki
so obravnavani kot posebni odpadek, je potrebno redno
zbirati in po predpisanem postopku odlagati na za to določe-
nih deponijah.

30. člen
Športno letališče Levec
Območje športnega letališča Levec skladno z določili

Ureditvenega načrta – UN za celjsko športno letališče, (Ura-
dni list RS, št. 40/89) ne bo tangirano. Pri nadaljnjem
projektiranju povezovalne ceste jug ter pri urejanju obce-
stnega prostora je potrebno upoštevati usmeritve za varno
delovanje letališča. Usmeritve se nanašajo na določitev mak-
simalnih višin ter določitev vertikalne prometne signalizacije
in naprav javne razsvetljave. Skladno z določili dolgoročne-
ga plana Mestne občina Celje je predvidena eventualna
razširitev letališča. V ta namen je potrebno zagotoviti stro-
kovne podlage za razširitev letališča proti zahodu.

31. člen
Odvzemi in deponije viškov materiala
Viškov materiala ni. Nenosilni material, odstranjen med

gradnjo se uporabi za oblikovanje reliefa obcestnega pro-
stora in izgradnjo protihrupnih nasipov. Začasne deponije je
potrebno urejati na območjih, določenih v „Strokovnih pod-
lagah za zaščito virov pitne vode vzdolž priključka AC Celje
zahod“, IGGG Ljubljana, št. proj. 11–379–j, maj 1998.

Material, potreben za izgradnjo bo pridobljen iz stran-
skega odvzema iz obstoječih kamnolomov v bližnji okolici
(Pirešica, Liboje…)

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

32. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
Etape gradnje avtocestnega priključka in povezovalne

ceste so:
– v 1. fazi bo zgrajen avtocestni priključek in povezo-

valna cesta jug,
– v 2. fazi bo zgrajena povezovalna cesta sever.
Oskrbni center se bo zgradil v dveh etapah.
– v 1. fazi bodo zgrajena parkirišča, motel 1. faza (jug),

restavracija (sever in jug), informacijsko promocijski center
1. faza ter rekreacijsko sprostitvene površine,

– v 2. fazi bo dograjen informacijsko promocijski cen-
ter ter zgrajeni motel 2. faza (jug), avtomobilski servis (jug)
ter razširjene rekreacijsko sprostitvene površine.
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Etape opredeljene v tem členu se lahko izvajajo posa-
mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo zaključeno celoto.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

33. člen
Monitoring
Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa za

področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri dolo-
čitvi monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izve-
denih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je
treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi
državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri
fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in
podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zago-
toviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi uteme-
ljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Toč-
ke spremljanja stanja je treba zasnovati tako, da omogočajo
kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring je treba iz-
vajati v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami Poročila o
vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je
dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi
Investitor mora na osnovi podatkov, pridobljenih iz mo-

nitoringa zagotoviti:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih

prostorskih sestavin,
– povečanje ali izgradnjo naprav,
– spremembo rabe prostora in
– druge ustrezne ukrepe.

34. člen
Organizacija gradbišča
Organizacija gradbišča naj se čimbolj omeji na širino

trase. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg
obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so
obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prome-
ta po obstoječem omrežju cest in poti, zagotoviti ustrezno
odvijanje letalskega prometa na šporntem letališču Levec,

– zagotoviti ustrezno odvijanje železniškega prometa,
– zgraditi dostope, ki v lokacijskem načrtu niso opre-

deljeni, bodo pa utemeljeni in zahtevani v postopku zasliša-
nja prizadetih strank,

– vse ceste, ki bi eventualno služile obvozu ali tran-
sportu med gradnjo pred začetkom del ustrezno urediti, po
končani gradnji pa eventualne poškodbe sanirati,

– infrastrukturne objekte, naprave ter ostale objekte
ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualne poškod-
be sanirati,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč, v skladu z veljavnimi prepisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunika-
cijskih in drugih naprav, predvsem pa nemoteno oskrbo s
pitno vodo iz vodarne v Medlogu,

– z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomuni-
kacijskih in drugih naprav uskladiti posege na območje na-
prav in napeljav, ki so v njihovi pristojnosti,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one-
snaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode,

– v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.

35. člen
Razmejitve in primopredaja
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odse-

kov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave,
komunalnih vodov, in drugih naprav, katere v skladu z zako-
nom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ne bo
prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter pre-
dati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.

36. člen
Dodatne obveznosti
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih so

obveznosti investitorja tudi:
– vzdrževati protihrupne nasipe in varovalne ograje ter

vegetacijo ob avtocestnem priključku, povezovalni cesti in
oskrbnem centru,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, zgrajene za potrebe avtocestnega priključka, po-
vezovalne ceste in oskrbnega centra,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse naprave in ureditve,
zgrajene za potrebe varovanja vodnih virov v Medlogu,

– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi priza-
detimi.

X. TOLERANCE

37. člen
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in ob-

jektov ter njihova oblika, navedene v tem lokacijskem načrtu
in tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni doku-
mentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in dru-
gih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev po-
iščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometno – tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s ka-
terim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.

Odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem loka-
cijskim načrtom ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odsto-
panja zadevajo.

Tlorisne in vertikalne dimenzije ter kapacitete gostin-
sko turističnih in servisnih objektov v sklopu oskrbnega
centra Lopata, ki so predmet te uredbe, se lahko spreme-
nijo za 10%.

XI. NADZOR

38. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slo-

venije za okolje in prostor.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja

ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spremem-
be namembnosti zemljišč in objektov, predvidenih za ruše-
nje ter v neposredni bližini avtocestnega priključka, povezo-
valne ceste in oskrbnega centra.

40. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje

in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje, na Upravni enoti Celje in Upravni enoti Žalec ter na
Mestni občini Celje in Občini Žalec.

41. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-11/98-7
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4772. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarin za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin

za mineralna olja in plin

1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in

plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00 in 95/00) se v 1.
točki 1. člena spremeni znesek trošarine za motorni bencin
iz tarifnih oznak 2710 00 260, 2710 00 340 in 2710 00
360, 2710 00 270, 2710 00 290 in 2710 00 320 (za
1000 litrov), in znaša za:

1.1. osvinčeni bencin in letalski bencin 72.340 tolarjev
1.2. neosvinčeni bencin 62.240 tolarjev

2. člen
Proizvajalec in uvoznik mineralnih olj in plinov iz prej-

šnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom
za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno
12. 12. 2000 dalje. Obračun trošarine za davčno obdobje
oktober 2000 predložijo trošarinski zavezanci na dveh loče-
nih obrazcih TRO-MOP, in sicer za mineralna olja in plin,
dana v porabo od 1. do vključno 11. decembra 2000 in od
12. do 31. decembra 2000. Vsak obračun trošarine se
plača posebej.

Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena
zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99)
mora na dan 12. 12. 2000 opraviti popis zalog motornega
bencina iz 1.1. in 1.2. točke prejšnjega člena, po vrstah,
vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že
plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (loče-
no po vrstah motornega bencina). Zapisnik o popisu zalog
in obračun mora predložiti najpozneje 15. dan po opravlje-
nem popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen
glede na sedež zavezanca. Obračun se sestavi v skladu z
vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen
sestavni del.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje do
31. januarja 2001 plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu
s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu
vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Ura-
dni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v
dobro računa: trošarina od mineralnih olj in plina. Poleg
številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede
tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka
plačnika – 122000.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-2
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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BANKA SLOVENIJE

4773. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98,
76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99,
90/99, 59/00 in 79/00), se v četrtem poglavju besedilo v
tarifni številki 26.a nadomesti z naslednjim besedilom:

“Letno nadomestilo, izračunano po sklepu o letnem
nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških
nadzora, mora banka plačati Banki Slovenije v štirih enakih
obrokih, in sicer: prvi obrok do 31. 7., drugi obrok do
30. 9., tretji obrok do 31. 12. v tekočem letu in četrti obrok
do 31. 3. v prihodnjem letu.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

4774. Sklep o spremembi sklepa o letnem
nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih
stroških nadzora

Na podlagi 125. in 126. člena zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o letnem nadomestilu
za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških

nadzora

1
V sklepu o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora

in pavšalnih stroških nadzora (Uradni list RS, št. 42/99) se
besedilo 8. točke sklepa nadomesti z naslednjim besedi-
lom:

“Letno nadomestilo za opravljanje nadzora plačajo ban-
ke v štirih enakih obrokih, in sicer: prvi obrok do 31. 7.,
drugi obrok do 30. 9., tretji obrok do 31. 12. v tekočem letu
in četrti obrok do 31. 3. v prihodnjem letu.“

2
Besedilo 9. točke sklepa se nadomesti z naslednjim

besedilom:
“Če banka posameznega obroka letnega nadomestila

za opravljanje nadzora ne plača v rokih iz 8. točke tega
sklepa, Banka Slovenije z odločbo naloži plačilo in obraču-
na zamudne obresti. Dokončna odločba je izvršilni naslov.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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OBČINE

LAŠKO

4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
članarini Lokalne turistične organizacije Laško

Na podlagi 11. do 20. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena odredbe o
opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in
njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98) in
21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je
Občinski svet občine Laško na 14. redni seji dne 22. 11.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o članarini

Lokalne turistične organizacije Laško

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o članari-

ni Lokalne turistične organizacije Laško (Uradni list RS, št.
68/00 – v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
Člani se zaradi različne stopnje razvitosti turizma, glede

na lokacijo opravljanja dejavnosti, razvrščajo v 2 območji:
1. območje: kraj Laško in Rimske Toplice - s faktorjem 1,
2. območje: ostali kraji - s faktorjem 0,75.

3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen, tako da glasi:
Članarina se odmerja vnaprej.
Plačuje se v enem znesku, in sicer do 31. oktobra leta,

za katerega je odmerjena članarina.

4. člen
V 5. členu se spremeni drugi odstavek in doda tretji

odstavek, tako da glasi:
Občina Laško posreduje pristojnemu davčnemu orga-

nu podatke iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do
31. marca v letu, za katerega se določa članarina.

Če član ne plača članarine v predpisanem roku, se
članarina prisilno izterja v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 20. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98).

5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki glasi:
Članu, ki Občini Laško ne sporoči vseh podatkov v

skladu s prvim odstavkom 5. člena odloka, se članarina
določi v točkah za 1. skupino dejavnosti iz 2. člena in po
šesti alinei 3. člena odloka, ali pa se izračun višine članarine
določi po kriterijih odloka, v skladu s podatki iz obstoječih
podatkovnih baz.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o članarini Lokal-

ne turistične organizacije Laško začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 33301-11/00
Laško, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

4776. Program priprave odloka o ureditvenem načrtu
za parkirišče tovornih vozil KP4

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine La-
ško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško
na 14. seji dne 22. 11. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   O D L O K A
o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil

KP4

I
S tem programom priprave se podrobneje določijo po-

stopek priprave in sprejetja odloka o ureditvenem načrtu za
parkirišče tovornih vozil KP4, način pridobitve strokovne
rešitve za obravnavani predel, organi, organizacije oziroma
skupnosti, ki bodo sodelovale pri spremembah in dopolni-
tvah UN, ter okvirni roki za pripravo in sprejem UN.

II
Območje UN zajema površine znotraj mej urbanističnih

zasnov mesta Laško, ki jih opredeljujejo prostorske sestavi-
ne dolgoročnega plana občine Laško za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega plana občine Laško za obdobje
1986-90 za območje občine Laško. Območje zajema pre-
del med LC 200190, novim objektom JP Komunala Laško,
stanovanjsko pozidavo in na J pokopališčem.

Območje ureditvenega načrta za parkirišče tovornih
vozil KP4 je podrobneje prikazano na priloženi grafični
prilogi.

III
Območje, s programom priprave zajema parc. št.

436, 435, 452/3, 431/1, 431/2, 381, *382, 450/7,
*44 vse k.o. Šmihel. Po veljavni planski dokumentaciji
(Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št.
26/93) je predel v sestavi območja KP4, za katerega je
predviden ureditveni načrt. Območje je na severni strani
omejeno na nov objekt JP Komunala Laško, na vzhodu z
LC 200190 Laško-Šmihel-Kuretno-Udmat, na zahodu s
skupino hiš na južni strani pa s pokopališčem. V naravi je
na zemljišču s parc. št. 436 in 435 k.o. Šmihel parkirišče
za tovorna vozila, ki nima urejene potrebne dokumentaci-
je. Z letom 2001 s 1. julijem bodo vsi avtoprevozniki
potrebovali urejeno dokumentacijo za parkirišča svojih
vozil, ki je pogoj za pridobitev licence za opravljanje
tovrstne dejavnosti.
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Ker tovrstna namembnost prostora – parkirišče za to-
vorna vozila predstavlja določeno obremenitev na tem pre-
delu je potrebno urediti-uskladiti interes stanovalcev, avto-
prevoznikov in ostalih udeležencev v prostoru.

Skozi postopek sprejemanja UN se bodo uskladile in
zaščitile pravice udeležencev v prostoru.

IV
Pri pripravi odloka o UN je potrebno v navezavi na

obstoječo plansko dokumentacijo upoštevati: veljavno plan-
sko dokumentacijo (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in
Uradni list RS, št. 26/93).

Vsebina odloka UN bo v skladu z veljavno zakonodajo
zajemala:

– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

V
Naročnik odloka UN parkirišča tovornih vozil bo Obči-

na Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Izdelovalec UN bo projektivno podjetje, ki ga bo izbral

naročnik UN.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo

in sprejemom ureditvenega načrta bo opravljal Oddelek za
gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.

V postopku priprave ureditvenega načrta bodo sodelo-
vali naslednji organi, organizacije in skupnosti:

a) Elektro Celje, Celje;
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
c) Pivovarna Laško, Laško;
d) Komunala Laško, Laško.
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skla-

du z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
sodelovali v postopku priprave odloka o UN tako, da bodo
pred pripravo osnutka načrta v okviru svojih pristojnosti do-
ločili pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri
njegovi pripravi, ter pred sprejemom načrta podali soglasje k
izdelanemu predlogu ZN.

Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogo-
je, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi
pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu odloka o
spremembah in dopolnitvah ZN najkasneje v 30 dneh po
prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizaci-
ja ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali
odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.

VI
Priprava odloka o UN bo skladno z zakonom o urejanju

naselij in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem
postopku:

a) priprava in sprejem programa priprave UN;
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij

in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri
njegovi pripravi;

c) priprava osnutka odloka UN;
d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razpravi in se

ga objavi v Uradnem listu RS;
e) javna razgrnitev odloka UN, ki traja 30 dni v Krajevni

skupnosti Laško in na sedežu Občine Laško, ter javna obrav-
nava osnutka odloka UN v KS Laško;

f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med
javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka UN,
priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh
stališč na Občinskem svetu občine Laško;

g) priprava predloga odloka UN (dopolnitev osnutka
UN z rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne

razgrnitve in javne obravnave osnutka, za katere bo odloče-
no, da jih je potrebno pri nadaljnji izdelavi UN upoštevati);

h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti
k predlogu odloka sprememb in dopolnitev ZN;

i) sprejem odloka o UN na Občinskem svetu občine
Laško;

j) objava odloka o UN v Uradnem listu RS.

VII
Naročnik in izdelovalec odloka o UN, ki bo opravljal

organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in
sprejemom odloka o UN, morata aktivnosti organizirati tako,
da bo priprava odloka o UN v naslednjih okvirnih časovnih
terminih:

– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta:
22. 11. 2000,

– priprava osnutka UN: december 2000-februar 2001
– javna razgrnitev osnutka UN: marec 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na

javni obravnavi: april 2001,
– priprava UN za sprejetje na občinskem svetu: maj

2001,
– objava UN v Uradnem listu RS: maj 2001.

VIII
Ta program priprave ureditvenega načrta začne veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35001/8/00
Laško, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

OSILNICA

4777. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica
za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00) in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
je župan Občine Osilnica dne 1. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Osilnica

za leto 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto 2001

se financiranje funkcij Občine Osilnica ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Osilnica za leto 2000 in za iste
programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
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3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto
2001 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.

Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Osilnica
za leto 2001, župan obvesti občinski svet ter nadzorni
odbor.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2001.

Št. 001-395/00
Osilnica, dne 1. decembra 2000.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

RADEČE

4778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala
Radeče, d.o.o.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 45/94, 20/98, 32/98, 84/98) je Ob-
činski svet občine Radeče na 9. redni seji dne 18. 11.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala

Radeče d.o.o.

1. člen
V odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala

Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o.,
se 4.a člen dopolni tako, da odslej glasi:

»Po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96,
89/98) je dejavnost Javnega podjetja Komunala Radeče
d.o.o. naslednja:

01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin

40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.210 Splošna gradbena dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in špor-

tnih objektov

45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.440 Soboslikarska in steklarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje

v najem skupaj z upravljalci strojev
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki n drugimi

kemičnimi sredstvi
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in

hišnimi živalmi
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-

stavracij, picerij
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
60.213 Dejavnost žičnic in vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
60.240 Cestni tovorni promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
74.400 Oglaševanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005 Druge dejavnosti javne higiene
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
93.030 Pogrebna dejavnost
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno de-

javnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in za-
gotovi drugo obliko izvajanja javne gospodarske službe«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02300-1/00-17
Radeče, dne 18. novembra 2000.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. stroj. l. r.
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SEŽANA

4779. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč na območju Občine Sežana

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 105. člena zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 in 35/97)
in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji
dne 16. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

na območju Občine Sežana

1. člen
Za uporabo stavbnih zemljišč se v Občini Sežana pla-

čuje nadomestilo, s katerim se zagotavljajo sredstva za grad-
njo in rekonstrukcijo omrežja komunalnih objektov in naprav
primarnega pomena, ki so namenjena za skupno rabo.

2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje

na območju mest in naselij za zazidane in nezazidane površi-
ne, ki so s prostorskimi akti Občine Sežana določena za
širitev naselij in so opremljena najmanj z vodovodnim in
električnim omrežjem.

3. člen
Obveznost plačila nadomestila za uporabo nezazidane-

ga stavbnega zemljišča nastopi na območjih določenih za
kompleksno graditev z dnem pridobitve zemljišča, na ostalih
območjih pa z dnem, ko investitor pridobi lokacijsko dovo-
ljenje.

4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemlji-

šča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe in nepokritih površin:

– za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje
čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju,
kuhinje, kopalnice, WC, shrambe in drugih zaprtih prostorov
stanovanja ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali v pose-
bnem objektu;

– za uporabno površino poslovnega prostora se šteje
tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki
tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.

5. člen
Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo nasled-

nja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami;
– kraj in namembnost stavbnega zemljišča.

6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča ali možnost priklju-

čitve na komunalne objekte in naprave se ovrednoti z na-
slednjimi točkami:

– električno omrežje     10 točk
– vodovod brez hidrantne mreže   10 točk
– telefonsko naročniško omrežje   15 točk
– vodovod s hidrantno mrežo    15 točk
– kanalizacija      30 točk
– plin       10 točk

– javna cesta z asfaltiranim cestiščem
   in cestno javno razsvetljavo    20 točk
– javne parkirne prostore    20 točk
– javno cesto v makadamski izvedbi   10 točk

7. člen
Stavbna zemljišča se ovrednotijo glede na kraj in na-

membnost po naslednjih štirih kategorijah:
– v I. ktg. se uvrščajo stavbna zemljišča na območju

mesta Sežana;
– II. ktg. zajema območja zazidave Lokev, Dutovlje,

Dane, Šmarje, Križ, Tomaj in Suhozemnega terminala Se-
žana;

– III. ktg. zajema ostale vasi in naselja v Občini Sežana;
– IV. ktg. zajema posebna pridobitna območja na mej-

nih prehodih, ob AC in območje Lipice.

8. člen
Glede na kraj in namembnost uporabe se za m2 stavb-

nega zemljišča določijo točke po naslednji tabeli:

Kategorija Za Za proizvod. Za poslovno, Za družbene
naselja stanovanjske dejavnost trgov. turistično dejavnosti

namene in gostinsko
dejavnost

I. 40 120 150 60
II. 30 90 100 45
III. 15 45 80 25
IV. 30 200 300 80

Dodatne točke se obračunajo za naslednje dejavnosti:
1. igralniška dejavnost 5000 točk
2. duty free shopi 4000 točk
3. trgovina z naftnimi derivati 4000 točk
4. banke in zavarovalnice 1500 točk
5. proizvodnja, prenos
    in distribucija električne energije 1000 točk
6. pobiranje cestnine 500 točk
7. telekomunikacijske storitve 500 točk

9. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od celotne površine nezazidanega stavbne-
ga zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu dolo-
čeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal
lokacijsko dovoljenje.

Obveznost plačila nadomestila za uporabo nezazidane-
ga stavbnega zemljišča nastopi, če v roku dveh let po spre-
jemu prostorsko izvedbenega načrta, za gradnjo na zemlji-
šču, ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Pri določilu višine nadomestila za uporabo nezazidane-
ga stavbnega zemljišča se uporabijo merila kot so določena
v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka.

10. člen
Nadomestilo za uporabo nepokritih površin, ki se upo-

rabljajo kot poslovni prostori se plačuje v višini 60% od
vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela
stavbe, lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora.
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12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne

plačuje za zemljišča skladno z 59. členom zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in
33/89).

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča so tudi oproščeni:

– občani z nižjimi dohodki, ki na podlagi odločbe pri-
stojnega Centra za socialno delo prejemajo denarni doda-
tek.

Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča na njegovo zahtevo. Vlogo mora
vložiti pri Občinski upravi občine Sežana za tekoče leto.

13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odloči

z odločbo pristojne davčne službe. Glede postopka za od-
mero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča, prisilne izterjave, dopisa zaradi neizterljivo-
sti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisa-
nem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčni službi in
zakona o davčnem postopku.

14. člen
Za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča se uporablja metoda točkovanja.
Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča se dolo-

či na podlagi skupnega števila točk glede na stopnjo komu-
nalne opremljenosti, razvrščanje zemljišča v kategorijo in
namen, pomnoženo z vrednostjo točke.

15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana določi ob-
činski svet vsako leto posebej s sklepom.

16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se sme

uporabljati samo za graditev, rekonstrukcijo komunalnih ob-
jektov in naprav, ki so namenjene za skupno rabo.

17. člen
Administrativna in finančna opravila v zvezi s pobira-

njem in izterjavo nadomestila opravlja davčna služba in vodi
evidenco zavezancev.

Davčna služba sproti obvešča občinsko upravo o spre-
membah, ki jih posredujejo zavezanci in o neplačnikih pri-
spevka.

18. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča je dolžan občinski upravi sporočiti podatke
oziroma spremembo le-teh, ki so potrebni za odmero nado-
mestila v 15 dneh, ko nastopijo pogoji za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnih zemljišč.

Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo se
odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih
stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v tri ali več
stanovanjskih hišah in od 500 m2 za poslovno dejavnost. Če
občinska uprava oceni, da so koristne površine od zgoraj
navedenih večje, lahko odmeri nadomestilo od celotnega
zemljišča, ki ga uporablja zavezanec.

19. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo za upo-

rabo stavbnega zemljišča ali ne prijavi pravilnih površin se
kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do 1,200.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba, pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nado-

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Sežana (Uradne objave, št. 10/87, 4/88 in 10/94).

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

nem listu RS.

Št. 42306-4/00
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

4780. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oddajanju poslovnih prostorov v najem

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99)
je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o oddajanju poslovnih prostorov v najem

1.  člen
V odloku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ura-

dni list RS, št. 68/95 in 33/97) se črta 6. člen.

2. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
Prednost pri dodelitvi poslovnega prostora ima tisti pro-

silec, ki izpolnjuje naslednje prednostne pogoje:
– opravlja proizvodno dejavnost,
– opravlja dejavnost, ki je nova ali edina v kraju,
– opravlja dejavnost, za katero zagotovi, da vzpodbuja

razvoj občine,
– se ukvarja z dejavnostjo, ki odpira nova delovna me-

sta.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.

3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
Mesečna najemnina se izraža v točkah. Za november

2000 znaša vrednost točke 107 SIT in se dvakrat letno
usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Vrednost točke objavi
župan dvakrat letno s sklepom.
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Območje
Namembnost I II III
1. skupina 2 1 1
2. skupina 3 3 2
3. skupina 5 4,5 3
4. skupina 12 7 4
5. skupina 20 17 12

Glede na namembnost so poslovni prostori razvrščeni
v naslednje skupine:

1. skupina: politične stranke, neprofitne organizacije,
društva in humanitarne organizacije,

2. skupina: javno zdravstveno varstvo, varstvo mladine
in socialno varstvo, javno izobraževanje, kulturno izobraže-
vanje, organi in ustanove, ki se financirajo iz občinskega
proračuna ter krajevne skupnosti,

3. skupina: proizvodna dejavnost,
4. skupina: storitvena dejavnost, razen dejavnosti ban-

čništva, zavarovalništva in igralništva,
5. skupina: organi in ustanove, ki se financirajo iz dr-

žavnega proračuna ter dejavnosti bančništva, zavarovalniš-
tva in igralništva.

Za vse ostale dejavnosti, ki ne spadajo med naštete in
za koncesije na področju družbenih dejavnosti določi na-
jemnino občinski svet.

Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od
namembnosti poslovnega prostora in območja, v katerem
se nahaja poslovni prostor:

I. območje: Partizanska cesta v Sežani;
II. območje: center Sežane (ta obsega poslovne ob-

jekte na ulicah in cestah, ki ležijo znotraj območja,
omejenega z naslednjo linijo): od Trga 28. avgusta
preko Partizanske ceste na Repentaborsko ulico,
nato na Sejmiško pot do ceste Pot Taborom, po
cesti Pod Taborom do Cankarjeve ulice, od tu na
Ulico Jožeta Pahorja do Ceste na Lenivec in nato
do Partizanske ceste na Kolodvorsko ulico ter po
njej do železniške postaje, nadalje po Kosovelovi
ulici do Bazoviške ceste in po tej do nadvoza na
železniški progi do Trga 28. avgusta;

III. območje: vse ostale ulice, kraji in naselja v občini.

4. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:

16.a člen
Ne glede na višino najemnine določeno po prehodnem

členu lahko občinski svet najemniku oprosti delnega plačila
ali plačila najemnine v celoti. Oprostitev se obravnava na
podlagi vloge najemnika. Najemnik mora v vlogi utemeljiti in
upravičiti zahtevo po zmanjšanju oziroma neplačevanju na-
jemnine. Oprostitev se lahko izvede le za tržno nezanimive
prostore in tistim najemnikom, ki prostovoljno organizirano
izvajajo humanitarne neprofitne programe.

Glede na kakovost in funkcionalnost poslovnega pro-
stora lahko župan v posameznih primerih na predlog po-
oblaščenca zniža najemnino do 15%.

Souporaba skupnih poslovnih prostorov se obračuna-
va v sorazmernem deležu. O plačevanju najemnin javnih
zavodov, ki so v pretežni meri financirani iz občinskega
proračuna, humanitarnih organizacij in v drugih specifičnih
primerih, odloči o višini najemnine občinski svet.

5. člen
17. člen se črta.

6.  člen
V 19. členu se besede »prometni davek na storitev«

nadomestijo z besedami: »davek na dodano vrednost«.

7.  člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva najemnin poslovnih prostorov se uporabljajo

za kritje stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega
vzdrževanja skupnih delov in naprav hiš in poslovnih prosto-
rov, za nakup in prenovo poslovnih prostorov in za kritje
amortizacije.

8. člen
21. člen se črta.

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

nem listu RS.

Št. 361-01-3/00
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

4781. Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 2 –
Sežana center 2 v Sežani

Na podlagi 27., 39. in 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), 11. člena navo-
dila o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 16. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana

center 2 v Sežani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje

UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, ki ga je izdelal Studio
PLANET s.p., v mesecu juniju 2000, pod številko projekta
5/00 in dopolnil na podlagi pripomb iz javne razgrnitve.

2. člen
Ureditveni načrt je izdelan v skladu s prostorskimi se-

stavinami dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in urbanistično zasnovo mesta Sežana, s pro-
jekcijo prostorskega in družbenega razvoja mesta Sežana
do leta 2015.

3. člen
Ureditveni načrt vsebuje besedni in grafični del, ki se

nanaša na lego, potek, zmogljivost in oblikovanje objektov
in naprav.
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Vsebina ureditvenega načrta:
1. besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
2. soglasja pristojnih organov in institucij,
3. izvleček iz planskih dokumentov,
4. tehnično poročilo,
5. ocena stroškov za izvedbo ureditvenega načrta.

b) grafične priloge:
1. izris iz planskih prikazov    M 1: 5000
2. katastrska situacija    M 1: 1000
3. obstoječe stanje z rušitvami   M 1: 1000
4. morfološke funkcionalne enote   M 1: 1000
5. geodetska zazidalna situacija   M 1: 1000
6. arhitektonska zazidalna situacija   M 1: 1000
7. prometna situacija    M 1: 1000
8. komunalna situacija   M 1: 1000
9. zelene površine     M 1: 1000
10. predlog parcelacije   M 1: 1000
11. idejne arhitekturne zasnove   M 1: 200

II. MEJE OBMOČJA

4. člen
Meje ureditvenih območij in morfoloških enot so razvi-

dne iz grafičnih prilog preglednega topografskega in katastr-
skega načrta v M 1:1000.

Območje UN UC 2 – Sežana center 2 se razprostira
severno in južno vzdolž Partizanske ceste, od Ulice Mare
Husove na vzhodni strani, do kompleksa »Mitol« in »Preskr-
ba« na zahodni strani.

Seznam parcel:
3991/2, 3991/3, 4212/167 (delno), 4212/329,

42112/193, 4212/311, 4212/312, 4212/313,
4212/188, 4214/1, 4214/7, 4214/5, 4214/6, 6089/1
(delno), 3745/24, 3745/28, 3745/29, 3745/197, 6427,
6429, 6431, 6432, 6433, 3745/26, 6428, 3745/52
(delno), 3745/196, 3745/207, 3745/405, 3745/406,
3745/407, 3745/415, 4000/2, 4000/3, 4106/2,
4106/3, 4106/5, 4108/2, 4110/2, 4212/167 (delno),
4212/311 (delno), 6089/1 (delno), 6104/4, 3745/84,
6435, 6436/1, 6436/3, 3745/189, 6436/2, 6437,
6438/2, 3745/83, 3745/416, 3957/1, 6141, 3957/2,
3957/3, 3959/9, 3957/4, 3745/81, 6440, 6458, 6459,
6460, 3959/7, 6461, 3959/12, 3957/3, 3959/9,
3957/4, 3745/81, 6440, 6458, 6459, 6460, 3959/7,
6461, 3959/12, 3745/69 (delno), 3959/1 (delno),
4070/2, 4070/3, 4070/4, 4070/5, 4106/1, 4106/4,
4106/6, 4106/9, 4106/10, 4106/11, 4106/12,
4106/13, 4106/14, 4106/15, 4110/2, 4189, 4194/1,
4194/4, 4194/5, 4194/5, 4194/6, 4194/11, 4194/12,
4194/13, 4194/14, 4194/15, 4194/16, 4194/17,
4197/1, 4197/2, 4197/17, 4197/8, 4200/4, 4202/1,
4202/4, 4202/5, 4203, 4202/12, 4208/1, 4208/3,
4210/5, 4210/6, 4212/177 (delno), 4212/264,
4212/354 (delno), 4214/3, 4214/4, 4214/8, 4217/1
(delno), 6084/9, 6084/16, 6084/17, 6084/18, 6151,
6320, 6321, 6322, 6323, 6325, 6326 (delno), 6116,
6316/1, 6316/2, 6316/3, 6317, 6318, 6319, 6300,
6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6084/8, 6299,
4106/5, 6084/23, 6297, 6292, 6293, 6294, 6295,
6296, 3745/75, 6572/1, 6572/2, 3985/3, 6573,
3987/1, 3987/2, 6430, 6574, 6571, 6570, 3983/3,
6575, 6576, 6578, 6579 (vse k.o. Sežana).

III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
UREJANJE

5. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste pose-

ge, za katere je predviden upravni postopek in mora investi-
tor pridobiti lokacijsko dovoljenje ter za tiste posege, za
katere lokacijsko dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasi-
tev del pri pristojnem občinskem upravnem organu (50. in
51. člen ZUN).

Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno
pridobiti lokacijsko dovoljenje, je po tem odloku potrebno
izdelati izris iz grafičnega dela ureditvenega načrta.

6. člen
Območje UN UC 2 – Sežana center 2 je namenjeno

družbenim in oskrbnim dejavnostim. Izhodišča pri urejanju
območja in razvoja dejavnosti temeljijo na ustvarjanju enovi-
tega in na osnovi medsebojno dopolnjujočih programov za-
ključenega kompleksa.

Območje UN se deli na naslednje morfološko-funkcio-
nalne enote:

A – območje centra z mestnim trgom; javne funkcije,
trgovsko-poslovni program, stanovanja,

B – poslovno-trgovski, gostinski, javni program ter VP
stanovanjska hiša,

C – poslovno-trgovsko-stanovanjski program, dvoetaž-
no parkirišče,

D – avtobusna postaja, javni trgovsko-poslovni pro-
gram, stanovanja,

E – kolodvorski trg; ureditev trga s parkirišči, poslovni
program.

7. člen
V okviru skladnega urejanja območja se z ureditvenim

načrtom predvideva:
– odstranitev in delno rušenje nekaterih objektov in

naprav za potrebe priprave stavbnega zemljišča, novograd-
nje, rekonstrukcije in adaptacije objektov, naprav in zunanje
ureditve,

– novogradnje, tekoča vzdrževalna dela, adaptacije,
dozidave obstoječih objektov ter sanacijska dela.

V posameznih morfološko-funkcionalnih enotah, ki so
grafično prikazane, so dovoljene novogradnje, dozidave,
nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije in
odstranitve objektov. Sprememba namembnosti v poslovno
namembnost je dovoljena samo v primerih, ko je možno
zagotoviti potrebna parkirna mesta.

8. člen
V posameznih morfološko-funkcionalnih enotah so

predvideni naslednji posegi:

Enota A
– Ap; ureditev glavnega mestnega trga s parkirišči,
– Aj1; prenova objekta z javnim in poslovnim progra-

mom,
– Aj2; novogradnja objekta z javnim programom.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovi-

tvena dela, adaptacije in rekonstrukcije. Pri posegih na fasa-
dah stanovanjskih blokov (npr. zastekljevanje balkonov), naj
se izvajajo po enotnem načrtu za celoten objekt.

Enota B
– Bptg; preureditev objekta nekdanje Pletenine (trgov-

sko-poslovni in gostinski program),
– Bpg; prenova, nadzidava, dozidava obstoječega ob-

jekta (gostinsko-poslovni program).
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Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovi-
tvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.

Enota C
– Cpts2; novogradnja objekta s trgovsko-poslovno-sta-

novanjskim programom,
– Cp; novogradnja dvoetažnega, odprtega parkirišča.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovi-

tvena dela, adaptacije in rekonstrukcije. Pri posegih na fasa-
dah stanovanjskih blokov (npr. zastekljevanje balkonov), naj
se izvajajo po enotnem načrtu za celoten objekt.

Enota D
– D1app; novogradnja podzemne garažne hiše in ob-

jekta avtobusne postaje s poslovnim programom v gornjih
etažah,

– D1pts in D1pts1; novogradnja objekta (poslovno-
trgovsko-stanovanjski program),

– D1pt1 in D1pt2; novogradnja objekta (poslovno-tr-
govski program),

– D2pt2 in D2pt3; novogradnja objekta (poslovno-tr-
govski program),

– D3pt; novogradnja objekta (poslovno-trgovski pro-
gram).

Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovi-
tvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.

Enota E
– Ep; ureditev Kolodvorskega trga s parkirišči in ozele-

nitvijo,
– Ep1; nadzidava obstoječega objekta s poslovnim pro-

gramom,
– Ep2 in Ep3; novogradnja objekta s poslovnim pro-

gramom,
– Eptg; prenova objekta s poslovno trgovskim in go-

stinskim programom.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovi-

tvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.

9. člen
S tem odlokom se dovoljujejo gradbena in vzdrževalna

dela na tistih komunalnih in infrastrukturnih objektih in na-
pravah, ki so predvideni z družbenim planom, oziroma v
občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na
pobudo posameznih investitorjev.

IV. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR

10. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav dolo-

čajo:
– velikost funkcionalnega zemljišča,
– oblikovanje objektov,
– urejanje okolice.

11. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na

kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava in ki je
potrebno za njeno normalno rabo.

Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost
prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti z upoš-
tevanjem prostorskih možnosti.

12. člen
Oblikovanje objektov

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbani-
stične in arhitekturne značilnosti lokalnega graditeljstva, ozi-
roma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih reliefnih, klimat-
skih, ekoloških in kulturnih značilnosti prostora.

Pri oblikovanju fasad in okolice naj se upošteva upora-
ba značilnih detajlov, proporcev in materialov.

13. člen
Tlorisni in vertikalni gabariti so opredeljeni v grafičnih

prilogah. Ti opredeljujejo celovitost organizacije in izgleda
območja. Gabariti vključujejo vetrolove, terase, dostopna
stopnišča.

Z ustreznim oblikovanjem objektov ob Partizanski cesti
bo vzpostavljena mestotvornost ureditvenega območja.

14. člen
Gradnja pomožnih in začasnih objektov, naprav in pro-

storskih struktur, ki niso predvidene z ureditvenim načrtom,
ni dovoljena.

15. člen
Gradnja objektov je lahko klasična ali montažna. Mož-

no je graditi fazno. Specifične namembnosti se urejajo zno-
traj podanih gabaritov za posamezne objekte.

V poslovnih stavbah z več etažami je predvidena etažna
lastnina.  

16. člen
Urejanje okolice
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega pose-
ga in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.

Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.

Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbe-
nega krajinskega načrta.

Urejanje in vzdrževanje javnih površin se mora izvajati v
skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki ureja to področje.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE OBMOČJA

17. člen
Promet
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od

obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo

cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.

Mirujoči promet
Za potrebe parkiranja je glede na posamezne dejavno-

sti privzeto izhodišče minimalnega števila parkirnih mest na
površino objektov. Parkiranje se v smislu potreb v morfolo-
ško-funkcionalnih enotah ureja kompleksno in je prikazano
v grafičnem delu odloka.

Ponikanje neprečiščene odpadne vode s parkirišč ni
dovoljeno. Obstoječa in nova parkirišča se opremijo z us-
trezno dimenzioniranimi lovilci olj.

Vodovod, kanalizacija, elektrika, TT zveze, KTV omre-
žje, plinska napeljava,

Za priključevanje na predmetna omrežja je potrebno
upoštevati pogoje, ki jih predpišejo pristojni upravljavci. V
skladu s soglasji upravljavca javne kanalizacije je obvezna
tudi priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje.



Stran 11762 / Št. 114 / 11. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Kanalizacija mora biti izvedena v ločenem sistemu ali v
mešanem sistemu z zadrževalniki čistilnega naliva in odvaja-
njem kritičnega odtoka v fekalno kanalizacijo. Fekalne od-
padne vode in kritični odtok mešane kanalizacije se morajo
odvesti na čistilno napravo.

Pri rekonstrukciji Partizanske ceste se predvidi kabel-
ska in optična povezava za tele-informatiko. Trasa se uskladi
s potekom ostalih komunalnih naprav.

Požarna varnost 
Pri izdelavi izrisa iz ureditvenega načrta je potrebno

upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov
pred požarom. Potrebno je zagotoviti ustrezne intervencij-
ske poti.

Odpadki
Zbiranje odpadkov je predvideno v smetnjakih standar-

dne izvedbe. Rešitve in lokacije se natančno opredelijo z
izvajalcem javne službe in za vsak primer posebej.

VI. VAROVANJE IN UREJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH
VREDNOT

18. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno varovati naravne

in kulturne prostorske prvine.

VII. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA

19. člen
Varstvo zraka
Na območju ureditvenega načrta ni pričakovati zapra-

ševanja oziroma drugih oblik onesnaženja zraka, ker jih je
potrebno preprečevati že na izvoru.

Varstvo pred hrupom
Na območju ureditvenega načrta ni pričakovati preko-

merne emisije hrupa v okolje.
Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo

biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v podtalje.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

20. člen
Elaborat za pripravljalna dela in elaborat za ureditev

gradbišča morata, poleg drugega, vsebovati tudi presojo
motečih ali škodljivih vplivov gradbenih del na obstoječe
objekte in uporabnike, ustrezne ukrepe za njihovo prepre-
čevanje in zmanjševanje ter časovno opredelitev poteka del.

IX. ETAPNOST IZVEDBE

21. člen
Etapnost bo potekala glede na dinamiko pobud posa-

meznih investitorjev. Vsaka od predvidenih etap vključuje
izvedbo objektov, parkirnih, manipulativnih površin in drugo
zunanjo ureditev ter ustrezne komunalne naprave in priključ-
ke.

V območju novogradnje je faznost pogojena s splošni-
mi zahtevami urejanja območja ter določena z zahtevo, da je
posamezna faza izvedljiva kot funkcionalna celota.

22. člen
Za objekte, za katere je predvidena rušitev, ni možnosti

širitve ali večanja kapacitet. Do začetka pripravljalnih del,

rušitve in izselitve, so možna vzdrževalna dela za zagotavlja-
nje standardnih bivalnih in delovnih pogojev.

Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav se
zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene, pod pogo-
jem, da ne vplivajo moteče na bivalne in delovne pogoje.

X. TOLERANCE PRI IZVEDBI UREDITVENEGA NAČRTA

23. člen
Pri izvedbi ureditvenega načrta lahko upravni organ,

zaradi prilagajanja terenskim razmeram, ekonomičnosti iz-
gradnje, in tehnoloških zahtev, z lokacijskim dovoljenjem
dovoli minimalno preoblikovanje tlorisnih in višinskih gabari-
tov, ki so določeni v grafičnem delu ureditvenega načrta.
Možne so tudi manjše spremembe ob upoštevanju splošnih
pogojev tega odloka in ureditve celotnega območja, ki pa
morajo biti utemeljene in prikazane v posebnem idejnem
načrtu.

Kolikor terenske razmere in priključki na komunalno
omrežje to dopuščajo je objekte možno podkletiti. Vkopati je
možno tudi prostore funkcionalno vezane na objekte, ki
sicer odstopajo od pozidanih površin objektov, oziroma nji-
hovih zazidalnih linij. Ti prostori so zgoraj pohodni in so s
tem del zunanje ureditve, za kar je potrebno izdelati pose-
ben načrt.

Navedeni podkleteni in vkopani prostori so dopustni,
kolikor ne spreminjajo urbanistične zasnove, razmerja pozi-
danih in prostih površin ter bistveno ne spreminjajo obreme-
nitve in zasnove prometa, komunalnih naprav in njihovih
priključkov.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

organu Občine Sežana.

25. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati

naslednji prostorski izvedbeni akti: odlok o prostorskih ure-
ditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91),
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
54/95), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 63/97) in odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
18/99) ter odlok o zazidalnem načrtu Sežana–zahod (Ura-
dne objave, št. 2/81), v delu ki se nanaša na obravnavano
območje.

26. člen
Nadzor nad izvajanem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 350-03-2/98
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.
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4782. Odlok o oglaševanju v Občini Sežana

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in
4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS,
št. 29/65, 7/70, 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91),
8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94
in 17/97) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 16. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o oglaševanju v Občini Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Sežana (v nada-

ljevanju: občine) ureja pridobivanje lokacij za postavitev ob-
jektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost,
plakatiranje za potrebe volilne kampanje, oglaševanje za
lastne potrebe ter višina komunalne takse.

2. člen
Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarsko

dejavnost so: samostoječe, stenske ali svetlobne table; sa-
mostoječe svetlobne vitrine; plakatni stebri; slikovno ali pi-
sno obdelane stene zgradb; svetlobni ali vrtljivi prikazovalni-
ki; obešanke na drogovih javne razsvetljave; prenosljivi ulič-
ni panoji; transparenti; zvočni objekti ali naprave; plakati,
nalepke, napisi in podobno.

3. člen
Lokacije in namen rabe objektov in naprav za oglaševa-

nje se določajo s prostorskimi akti občine. Kot pomoč pri
določitvi lokacij lahko služi tudi študija vizualnih komunikacij.

Na lokacijah iz prvega odstavka tega člena se lahko
postavijo oziroma namestijo (v nadaljevanju: postavijo) po
predhodnem dovoljenju občine: samostoječe, stenske ali
svetlobne table; samostoječe svetlobne vitrine; plakatni ste-
bri; svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki; obešanke na drogovih
javne razsvetljave; prenosljivi ulični panoji; transparenti; zvoč-
ni objekti ali naprave.

Na lokacijah, kot so obdelane stene zgradb, zavese
gradbenih odrov, gradbene ograje, se lahko postavijo ali
namestijo plakati, nalepke, napisi in podobno.

4. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko oprav-

ljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki
so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: stranka).

5. člen
Na samostoječih in stenskih tablah, stebrih, obešan-

kah na drogovih javne razsvetljave, svetlobnih vitrinah, ulič-
nih panojih je dovoljeno vsakodnevno lepljenje majhnih pla-
katov (klasično plakatiranje).

6. člen
Na samostoječih in stenskih tablah je dovoljeno leplje-

nje velikih plakatov.

II. PRIDOBIVANJE LOKACIJ

7. člen
Lokacije za postavitev objektov ali naprav iz 2. člena

tega odloka se pridobijo na podlagi javnega razpisa ali na
podlagi stranke iz 11. člena tega odloka (v nadaljevanju:
stranka) z upravno odločbo občinske uprave (v nadaljeva-
nju: dovoljenje).

V primeru, da je za postavitev predmeta oglaševanja
potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoča poseg v
prostor in gradnjo objektov, si mora to stranka pridobiti na
lastne stroške.

1. Javni razpis

8. člen
Lokacijo za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena

tega odloka pridobi stranka z dovoljenjem na podlagi javne-
ga razpisa: za dobo do 5 let, in sicer za:

– samostoječe stenske ali svetlobne table,
– samostoječe svetlobne vitrine,
– plakatne stebre,
– svetlobne ali vrtljive prikazovalnike,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– brezplačna plakatna mesta za potrebe volilne kampa-

nje.
Dovoljenje izda občinska uprava.
Z dovoljenjem se določi rok za postavitev objekta ali

naprave za oglaševanje in višina ter način plačila takse. V
primeru, da stranka v predpisanem roku ne postavi objekta
ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.

Če stranka izpolnjuje do občine obveznosti iz tega
odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša
vsako leto za eno leto s sklepom župana.

Proste lokacije se ponovno oddajo z javnim razpisom.

9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste ob-

jektov ali naprav za oglaševanje iz prvega odstavka 8. člena
tega odloka,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so
dokazilo o registraciji in podobno),

– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede
na lokacijo in način rabe javne površine,

– izklicno ponudbo višine nadomestila v tolarjih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skla-

dno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volil-

ne kampanje.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki šteje pet

članov. Člane komisije imenuje župan izmed delavcev ob-
činske uprave.

Komisija po končanem postopku sestavi poročilo z
oceno prispelih ponudb. Poročilo posreduje občinski upra-
vi, ki o izbiri izda dovoljenje. Zoper dovoljenje ima stranka
pravico do pritožbe. Pritožbeni organ je župan.

Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo
določbe zakona o javnih naročilih.
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10. člen
Stranka, ki preneha z oglaševanjem pred potekom ob-

dobja, v katerem je upravičena uporabljati razpisano lokacijo,
je dolžna o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja
obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva
obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje.

Stranka je dolžna po preteku obdobja, določenega v
dovoljenju, v katerem je bila upravičena uporabljati razpi-
sano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za oglaševa-
nje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od
tridesetih dni.

Kolikor stranka ne odstrani objekta ali naprave v pred-
pisanem roku, ga na njene stroške odstrani občina oziroma
njen pooblaščenec.

V primeru, da stranka ni poravnala finančnih obveznosti
do občine, se postopa skladno z določili 26. in 28. člena
tega odloka.

2. Predlog

11. člen
V primeru oglaševanja s prenosljivimi uličnimi panoji,

transparenti, zvočnimi objekti ali napravami se lokacija iz
pravilnika iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pridobi na
podlagi predloga stranke.

Tudi lokacija iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka
za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje se pridobi
na podlagi strankinega predloga.

Pogoji za pridobitev dovoljenja so prosta lokacija za
oglaševanje iz prvega in drugega odstavka tega člena, regis-
tracija iz 4. člena tega odloka in poravnava obveznosti do
občine.

Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali na-

prave za oglaševanje,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka,
– soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni

lasti,
– ponudbo višine nadomestila v tolarjih, kolikor je ne-

premičnina v lasti občine.
Občinska uprava izda dovoljenje na podlagi strankine-

ga predloga za postavitev objektov in naprav za oglaševanje.

12. člen
Obveznosti strank
Stranka mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti

s firmo.
Stranka mora sama opravljati oglaševanje.
Stranka je dolžna redno vzdrževati in obnavljati objekte

ali naprave za oglaševanje.
Poškodovane plakate iz 5. in 6. člena tega odloka

mora stranka takoj zamenjati z novimi in skrbeti za urejen
videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je
stranka dolžna prelepiti z belim papirjem.

Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stran-
ka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.

Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za
oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz
6. in 11. člena tega odloka.

13. člen
Prepovedi
Uporaba lokacij brez dovoljenja iz 8. in 11. člena tega

odloka je prepovedana.
Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na

zunanjih površinah izložb, oken, vrat, dreves in podobno.

Prepovedano je oglaševanje na vozilih in prikolicah z
majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji
(svetlobni, vrtljivi), na način, da se pri tem uporablja javna
parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah ter s tem
ovira potek prometa prevoznih sredstev.

Prepovedano je trositi propagandni material in ga zati-
kati ali lepiti na avtomobile.

Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodova-
nje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in
zakrivanje vsebino oglaševanja.

III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE

14. člen
Za potrebe volilne kampanje mora občina brezplačno

zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno
informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kan-
didatu.

Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega
člena se šteje predstavitev na petih plakatnih mestih za
klasično plakatiranje.

Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javne
objave pogojev za pridobitev plakatnih mest. Plakatna mesta
se razdelijo med organizatorje z žrebanjem.

15. člen
Stranke, ki so pridobile lokacije za postavitev objektov

in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potre-
be volilne kampanje odstopiti oziroma pripraviti plakatna
mesta, ki jih določi občinska uprava za prvi krog volitev za
30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 15 dni.

16. člen
Župan najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja

javno objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakat-
nih mest iz 14. člena tega odloka. Rok za priglasitev ne sme
biti krajši kot 15 dni.

Postopek javne objave izvede komisija, ki ima tri člane
in jo imenuje župan.

17. člen
Na javno objavo pogojev za pridobitev plakatnih mest

se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku,
določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri
dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne
sme biti krajši kot 15 dni.

IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE

18. člen
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih

oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljeva-
nju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah in prostorih fun-
kcionalnih zemljiščih in je vidno z javne površine:

– z napisom firme,
– z napisi, znaki, nalepkami, zastavami, oziroma drugi-

mi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko
nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,

– oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejav-
nost predstavljena zunaj poslovnega prostora,

– »laser« prikazi.
Stranka iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna

občinski upravi v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje za
lastne potrebe.
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Prijava mora vsebovati podatke o:
– firmi,
– kraju, času namestitvi objekta ali naprave iz prvega

odstavka tega člena,
– objektu ali napravi iz prejšnje alinee.
Občinska uprava izda odločbo o odmeri takse.

V. TAKSE

19. člen
Takso plačuje stranka iz 4. in 18. člena tega odloka (v

nadaljevanju: zavezanec) od velikosti oglaševalne površine
objekta ali naprave za oglaševanje (v nadaljevanju: taksni
predmet).

Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske

organizacije, kadar gre za obveščanje o svoji dejavnosti na
svojih objektih in napravah za oglaševanje,

– sindikalne, mladinske in politične organizacije, kadar
gre za proslavljanje obletnic ali dogodkov organizacije,

– občina za akcije turističnega, športnega, kulturnega
ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova
pokroviteljica.

Taksa se ne plačuje za napis firme iz 18. člena tega
odloka, ki je skladen z zakonom. Kolikor velikost napisa z
zakonom ni določena, se plača taksa, če velikost napisa
firme presega 5 m2.

20. člen
Taksna obveznost zavezanca iz prejšnjega člena tega

odloka nastane z dnem postavitve taksnih predmetov oziro-
ma objektov ali naprav iz 3. in 18. člena tega odloka.

Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve taksne-
ga predmeta.

21. člen
Okoliščina, da zavezanec ni uporabljal postavljenega

taksnega predmeta, ne vpliva na taksno obveznost zave-
zanca.

22. člen
Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa

taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
Taksa se plačuje po taksni tarifi na žiro račun Občine

Sežana.
Vrednost točke znaša 22 tolarjev.
Spremembo vrednosti točke določi Občinski svet obči-

ne Sežana s sklepom.
Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke

pomnoži s številom točk taksnega predmeta, površino tak-
snega predmeta in številom dni njegove postavitve.

23. člen
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega

predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in javnih
zelenih površinah, taksa poveča za 20 odstotkov.

Komunalne takse pobira Občina Sežana ali druga
pristojna služba, s katero župan sklene pogodbo. Podat-
ke za obračun komunalnih taks se pridobi na podlagi
prijav in odjav taksnih zavezancev ter prijav ostalih ustrez-
nih služb.

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksnega
predmeta, občinska uprava odmeri višino takse na podlagi
ugotovitvenega postopka, ki ga opravi po uradni dolžnosti.

VI. NADZOR

24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska

uprava.

25. člen
Občinska uprava izda odločbo o takojšnji odstranitvi

objektov ali naprav za oglaševanje stranki, če ugotovi:
– da stranka ni ravnala skladno z določili 10. člena

tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja iz 8. ali 11. člena tega

odloka,
– da ne plačuje takse,
– da sama ne izvaja oglaševanja.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,

ne zadrži njene izvršitve.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

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

1. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
12. člena,

2. oglašuje v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena,
3. ne uporablja lokacije skladno s četrtim odstavkom

12. člena,
4. oglašuje v nasprotju s petim odstavkom 12. člena,
5. stori prekršek iz 13. člena,
6. ne odstopi plakatna mesta za potrebe volilne kam-

panje (15. člen),
7. oglašuje v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena,
8. ne ravna po določbah drugega odstavka 18. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.

27. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju

prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če stori pre-
kršek iz četrtega in petega odstavka 13. člena.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Do izbora izvajalca plakatiranja oziroma javnega ogla-

ševanja se plakatiranje izvaja na način, kot je potekalo do
sedaj.

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odlok o
oglaševanju in plakatiranju v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 73/98) ter 4. točka 2. člena in Tarifa št. 4 odloka o
komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 43/97, 81/97 in 54/98).

29. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za

lastne potrebe, so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavi-
tvi tega odloka občinski upravi prijaviti oglaševanje za lastne
potrebe.
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30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-4/00
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

TAKSNA TARIFA
1. Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarska

dejavnost – 2. člen odloka

Table Število točk 
Tarifna številka 1
za samostoječe, stenske table, prenosljive
in prevozne ulične panoje – m2  1 točka 

Tarifna številka 2
za svetlobne – m2  2 točki 

VITRINE  
Tarifna številka 3
za samostoječe svetlobne vitrine m2  2 točki 

PLAKATNI STEBRI  
Tarifna številka 4
za m2  1 točka 

FASADE  
Tarifna številka 5
za slikovno ali pisno obdelane – m2  0,5 točke 

PRIKAZOVALNIKI  
Tarifna številka 6
za svetlobne – m2 3 točke 

Tarifna številka 7
za vrtljive – m2  2 točki 

OBEŠANKE NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE  
Tarifna številka 8
za m2  1 točka 

TRANSPARENTI  
Tarifna številka 9
za m2  1 točka 

Opomba: Pri plakatiranju z majhnimi plakati mora zave-
zanec plakat žigosati z obstojnim žigom pred obešanjem,
kar pomeni, da je plakat namestila stranka iz 8. člena tega
odloka in voditi evidenco o žigosanih plakatih, ki mora biti na
vpogled pooblaščeni osebi občinske uprave.

Table  Število točk 
ZVOČNI OBJEKTI ALI NAPRAVE  
Tarifna številka 10
za m2 (pavšal za vsakih
100 m2 talne površine)  30 točk 

NALEPKE, NAPISI, LETAKI IN PODOBNO  
Tarifna številka 11
za m2  1 točka 

Tarifna številka 12
s pomočjo zračnih plovil za m2  0,1 točke 

2. Objekti ali naprave za oglaševanje za lastne potrebe
– 18. člen odloka

Table  Število točk 
NAPIS FIRME  
Tarifna številka 13
nad 0,5 m2  0,5 točke 
NAPISI, ZNAKI, NALEPKE, ZASTAVE,
DRUGI SIMBOLI FIRME,
IZDELKA IN PODOBNO  

TABLE Število točk 
Tarifna številka 14
nesvetlobni za m2  0,5 točke 
Tarifna številka 15
svetlobni za m2  1,5 točke 
Tarifna številka 16
vrtljivi za m2  1 točka 

OGLAŠEVALNE VITRINE  
Tarifna številka 17
za m2  1 točka 

Tarifna številka 18
LASERSKI prikazi (pavšal)  500 točk 
Tarifna številka 19

RAZNI SVETLOBNI TOPOVI (pavšal)  30 točk 

Opombe
Ker je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od povr-

šine, se oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in
zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.

Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašajo za lastne
potrebe v naslednjih primerih:

– za javne prireditve v notranjosti zgradb ali na za to
določenih mestih pročelij objektov, če se nanašajo na prire-
ditev (kino, gledališče ipd…);

– za oglaševanje namenjeno prodaji časopisov v izlo-
žbah kioskov;

– za volilno oglaševanje v času volitev;
– za osnovno informiranje volivcev v času volitev;
– za zastave (državne, občinske in druge) obešene na

podlagi državnih in občinskih predpisov.

4783. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Sežana za leto 2001

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter skladno z določbami VI.
poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84 in 33/89), 15. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana (Ura-
dne objave, št. 10/87, 4/88 in 10/94) in 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. novembra
2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Sežana za leto 2001
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1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto
2001 znaša 0,57 SIT/m2.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2001 dalje.

Št. 423-06-4/00-2
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

4784. Sklep o določitvi vrste in obsega storitev za
dodelitev koncesije za izvajanje programa
pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 44. in 47. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99 in 41/99),
3. člena pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99)
je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000
sprejel

S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev
koncesije za izvajanje programa pomoč družini

na domu

1
Občina Sežana (v nadaljevanju: koncedent) s tem skle-

pom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja,

objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Za razpis
javnega natečaja se uporablja pravilnik o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in
57/99). Javni natečaj, v skladu s tem sklepom, objavi žu-
pan.

2
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči druži-

ni na domu.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo.
Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava prehra-

ne, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje,
likanje, postiljanje, kurjava in druga dela po dogovoru z
upravičencem,

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravlja-
nju osnovnih življenjskih potreb,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, stra-
hu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje upravi-
čenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje usta-
nov ter priprava upravičenca ter njegove družine na instituci-
onalno varstvo.

Storitev se bo izvajala na območju Občine Sežana.

3
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na do-

mu, in sicer:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali

nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in
telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni po-
trebno,

– osebe stare nad 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni
invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nespo-
sobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve
nadomešča varstvo v instituciji,

– kronično bolne osebe brez statusa invalida.

4
Koncesija bo podeljena za čas 5 let, in sicer od 1. 6.

2001 do 1. 6. 2006.

5
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu

s pravilnikom o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri
plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na domu Občine
Sežana,

– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva konce-
denta).

6
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki

opravljajo vse storitve, ki so predmet koncesije, posamezno
storitev ali le del storitve.

Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpi-
suje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih predpisujeta
65. in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92 in 42/94).

7
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti

izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o stan-
dardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/99, 2/98, 19/99 in 28/99).

Pogoj za podelitev koncesije je sprejem sedanjih de-
lavk (dve) v delovno razmerje pri koncesionarju.

8
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program iz-

vajanja storitev, ki je predmet koncesije, iz katerega bo
razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

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

nem listu RS.
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Št. 154-05-2/2000
Sežana, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

ŠENTJERNEJ

4785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Šentjernej za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98), 29. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95, 39/96, 26/97, 10/98 in 74/98) ter 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je
Občinski svet občine Šentjernej na 18. seji dne 30. 11.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Šentjernej za leto 2000

1. člen
V odloku o spremembi odloka o proračunu Občine

Šentjernej za leto 2000 (Uradni list RS, št. 68/00, v nada-
ljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 684,180.000 SIT
II. Skupaj odhodki 684,180.000 SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del občin-

skega proračuna.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za prora-
čunsko leto 2000.

Št. 032-207/2000
Šentjernej, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

4786. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Šentjernej v letu 2001

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne pora-
be (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94)
ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) je Občinski svet občine
Šentjernej na 18. seji dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Šentjernej v letu 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šentjernej za leto 2001

se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nad-
aljuje na podlagi proračuna Občine Šentjernej za leto 2000.
Pri začasnem financiranju po prejšnjem citatu se mesečno
porabi največ dvanajstina proračuna za prejšnje leto.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestav-

ni del proračuna Občine Šentjernej za leto 2001 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto

2000 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 032-210/2000
Šentjernej, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

4787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št 18/84, 32/85, 33/89), 50. člena zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
11., 17. in 61. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na
18. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šent-
jernej za leto 2001 znaša:

– za stanovanja in počitniške
hiše in garaže zasebnih lastnikov 0,0308114 SIT

– za objekte družbene dejavnosti 0,0195410 SIT
– za poslovne površine v stavbah, ki se

uporabljajo in nezazidana stavba
zemljišča v uporabi podjetja 0,0390647 SIT

– za poslovne površine v stavbah,
ki se ne uporabljajo 0,0755883 SIT

– za ostala nezazidana stavbna
zemljišča 0,0073716 SIT

II
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomesti-
la za pravne in fizične osebe.
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 032-211/2000-OS
Šentjernej, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

ŠKOFLJICA

4788. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

Na podlagi 97. člena statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99) in 19. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99) je
Občinski svet občine Škofljica na 19. redni seji dne 28. 11.
2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2001
se določi v višini 0,23 SIT.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 01506/11/2000/25-6
Škofljica, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TREBNJE

4789. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2000

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98), na podlagi določil zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95
in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 15. seji dne
22. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Trebnje za leto 2000 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Trebnje (v nadaljnjem
besedilu: občina) v letu 2000.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

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

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapi-
talski prihodki in transferni prihodki občine. Na strani od-
hodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transfe-
ri, investicijski odhodki in investicijski transferi.

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vrači-
la danih posojil in dana posojila.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

S sredstvi na računu pa se usklajuje prihodkovna in
odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca Račun finančnih Račun
prihodkov in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Prihodki 1.673,911.000 SIT 3,250.000 SIT 72,000.000 SIT
Odhodki 1.746,861.000 SIT 2,300.000 SIT
Primanjkljaj 72,950.000 SIT
Presežek 3,250.000 SIT 69,700.000 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v posebni tabeli bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, ki se uporablja kot sestavni del občinskega
proračuna.

4. člen
Sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna

so tudi finančni plani krajevnih skupnosti za leto 2000, ki
obsegajo:

Bilanca
prihodkov in odhodkov

Prihodki 1.025,186.315 SIT
Odhodki 1.029,615.315 SIT
Primanjkljaj 4,429.000 SIT
Sredstva na računu 4,429.000 SIT

5. člen
V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno do-

seženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5% proračun-
skih prejemkov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000 SIT za posamezen namen odloča župan in o upo-
rabi obvešča občinski svet.
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6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti na vodooskrbi in

investicijah v šolstvu, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke oziroma investicijske transfere
ne sme presegati 75% teh pravic porabe v sprejetem prora-
čunu Občine Trebnje, za prevzem obveznosti na ostalih
postavka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, pa
veljajo določila zakona o izvrševanju proračuna.

7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov se občina za proračun leta 2000 zadolži v višini
72,000.000 SIT.

8. člen
Občina Trebnje daje poroštvo za najem kredita Javne-

mu podjetju Komunala Trebnje za sofinanciranje Deponije
Globoko v višini 20,000.000 SIT.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, in se uporablja kot
sestavni del tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je mož-
no le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.

10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna. O tem odloča občinski svet.

O prenosu sredstev med posameznimi kontnimi po-
stavkami v okviru dejavnosti in med nameni posameznega
področja, določenim v bilanci odhodkov za potrebe pokriva-
nja likvidnosti posameznih postavk, odloča župan.

11. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna prora-

čunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-

ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova

dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet.

13. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za plačilo blaga in storitev in za investicij-
ske izdatke.

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zago-
tavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in fun-
kcionarjev v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za dolo-
čanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma
funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo
in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obreme-
njenost.

Sredstva za izdatke za blago in storitve in druge odhod-
ke ter investicijske izdatke občinske uprave in izvajalskih
organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinske-
ga proračuna.

14. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih

dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Vsak izdatek
iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovod-
sko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.

15. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.

16. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagoto-
vitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog
referata za proračun, in o tem poroča občinskemu svetu.

17. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavo-

dov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih po-

djetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

18. člen
Za realizacijo določenih investicij se Občina Trebnje v

letu 2000 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, dolo-
čene s proračunom. Višina posojila ne presega 10% realizi-
ranih prihodkov Občine Trebnje v letu 1999, zmanjšanih za
neodplačana prejeta posojila, dana soglasja in poroštva.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance.

19. člen
Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni

del proračuna za leto 2000.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.

21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pro-

računu Občine Trebnje za leto 2000 (Uradni list RS, št.
27/00).

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 23. novembra 2000.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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TRŽIČ

4790. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 – Senično –
»Podovnca«

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 83/89, 43/89, 5/90, Uradni list RS – stari št.
26/90, 3/91, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni
list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95
in 44/97) in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne
22. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju

zazidalnega načrta 26 S3 – Senično –
»Podovnca«

1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta za obmo-

čje Senično 26 S3 – »Podovnca«, ki je bil izdelan pod
številko 94/2-11 v juliju 1994 (Uradni list RS, št. 30/95) ter
spremenjen in dopolnjen v oktobru 1995 in januarju 1996.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se dodajo naslednja zem-

ljišča: 305 in 310/1 k.o. Senično.

3. člen
Druga alinea 4. člena se spremeni in se glasi:
– izgradnjo 18 novih stanovanjskih objektov.

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

Št. 351-032/96-05
Tržič, dne 30. oktobra 2000.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4791. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93,
47/93 in 71/93) ter 30. člena statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 12. seji
dne 22. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi prostorskih

ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič

1. člen
1. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in do-

polnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Tržič iz leta 1999 (Uradni list RS, št.
109/99), sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič, ki jih je
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod številko na-
loge 4683.

2. člen
5. člen se dopolni z novim prvim odstavkom:
Meja območja, ki se ureja s spremembami in dopolni-

tvami prostorskih ureditvenih pogojev Občine Tržič se razširi
še s površinami, ki jih je vseboval odlok o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob
Bistrici (UVG, št.19/87).

3. člen
Nadomesti se razpredelnica iz 5. člena z novo razpre-

delnico:

Naziv območja Oznaka območja Število in tip Območja
urejanja urejanja ureditvenih predvidenih

enot v območju prostorskih
urejanja izvedbenih načrtov

Bistrica-Deteljica 1C1 x,x,bs,p
Bistrica-Nakupovalni center 1C2 ZN
Bistrica-Bistriška planina 1S1 e
Bistrica 1S2 e,e,e,bs
Bistrica-Pod Šijo 1S3 e
Bistrica 1S4 e,e,p,p,bs
Bistrica-Spodnja Bistrica 1S5 e,p
Bistrica 1S6 bs
Bistrica 1S7 bs,p
Bistrica-Na logu 1S8 e,d
Bistrica-stari del 1SK1 v
Bistrica 1P1 d
Bistrica-Peko 1P2 d,p
Bistrica-pod kopališčem 1P3 d
Bistrica 1P4 d,p
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Naziv območja Oznaka območja Število in tip Območja
urejanja urejanja ureditvenih predvidenih

enot v območju prostorskih
urejanja izvedbenih načrtov

Bistrica 1R1 p,x
Brdo 2SK1 v
Pinč 3W1 w
Brezje 4S1 e
Brezje 4S2 e
Brezje 4S3 e
Brezje 4SK1 v
Brezje 4SK2 v
Brezje 4W1 w
Čadovlje-Jamen vrh 5SK1 v
Čadovlje 5SK2 v
Dolina 6SK1/1 v
Dolina 6SK1/2
Dolina-Dolžanova soteska 6SK2 UN
Dolina-Dolžanova soteska 6T1 UN
Gozd 7SK1 v
Grahovše-Ivje 8S1 ZN
Grahovše 8SK1 v
Slaparska vas 8SK2 v
Lomščica
Hudi graben 9S1 e
Hud 11SK1 v
Rova 11I1 UN
Jelendol 12S1 v,x,x,e,e,e
Jelendol 12SKT1 v,v,p
Jelendol-Vila Mund CS2 ZN
Medvodje-Dolina RT7 ZN
Kovor 13S1 e
Kovor–V deleh 13S2 e
Kovor 13SK1 v,v,p
Kovor 13SK2 v
Kovor-Smetišče 13I1 UN
Kovor-Športni park Kovor RT6 ZN
Križe 14C1 x,bs,p
Križe-Polana 14S1(1. in 2. etapa) ZN
Križe 14S2 e
Križe-Snakovo 14S3 e
Križe 14SK1 v,bs
Križe 14SK2 v
Križe-pokopališče 14I1 UN
Križe 14R1 p
Križe-Blata S5 ZN
Leše 15S1 e
Leše 15S2 ZN
Leše 15SK1 v
Loka 16S1 e,p,p
Loka-Brezovo 16S2 e
Loka-industrijska cona 16P1 p,p,d,d,v,v,e,de
Loka-industrijska cona 16P2 ZN
Retnje-Komunalno proizvodna
cona–CČN IP3 ZN
Loka-obrtna cona 16P3 ZN
Loka-RTP 16I1 p,e,x
Lom 17S1 e
Lom-Brdo 17S2 ZN
Lom 17SK1 v
Lom 17SK2 v
Paloviče 19SK1 v
Podljubelj 20S1 v
Podljubelj pri Žvircu 20S2 v
Podljubelj-Na plazu 20S3 ZN
Podljubelj 20S4 v,e
Podljubelj 20S5 v,e
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Naziv območja Oznaka območja Število in tip Območja
urejanja urejanja ureditvenih predvidenih

enot v območju prostorskih
urejanja izvedbenih načrtov

Podljubelj-Potočnik 20SK1/1 v
Podljubelj-Potočnik 20SK1/2 v
Podljubelj 20SK2 v
Podljubelj-Pri skalah 20SK3 v
Podljubelj 20SK4 v
Podljubelj 20SK5 v
Ljubelj 20T1 UN
Ljubelj 20T2 x
Ljubelj 20I1 UN
Ljubelj 20I2 LN
Podljubelj–Kamping 20R1 p
Podljubelj 20W1 e
Podljubelj-Geben 20W2 w
Podljubelj-Matizovec 20W3 w ZN
Podljubelj-Reber 20W4 w
Podljubelj-Motocross RCS1 ZN
Popovo 21SK1 v
Potarje-Na hribu 22SK1 v
Potarje-Strmec 22W1 w
Potarje 22W2 w
Pristava 23S1 p,e,e,v,vd
Ročevnica 24S1 e
Ročevnica 24S2 e
Ročevnica-Rova 24S3 ZN
Ročevnica-Na jasi 24S4 e,e,vd,p,d
Ročevnica 24RC1 p,x
Ročevnica-Ročevnica II S4 ZN
Senično 26S1 e
Senično 26S2 ZN
Senično 26S3 ZN
Senično 26SK1 v
Senično-Spodnja Gmajna 26W1 w
Slap 27S1 e
Slap 27SK1 v
Slap-Lepenka 27P1 d
Spodnje Veterno 28SK1 v
Tržič-Čegeljše 29S1 e,p
Tržič 29S3 e,bs
Tržič 29S4 bs
Tržič-Preska 29S5 vd,bs,p,e,e,e,e
Tržič-Preska 29S6 p,e
Tržič-Maršalat 29T1 x
Tržič-Hraste 29R1 p
Tržič-Za farovžem 29W1 w
Vadiče 30SK1 v
Visoče 31SK1 v
Visoče 31S1 e
Zgornje Veterno 32S1 e
Zgornje Veterno 32S2 v
Zgornje Veterno 32SK1 v
Zvirče 33S1 e,p
Zvirče 33SK1 v
Kofec Km1 UN
Jezerca Km2 UN
Jelendol Km3/1 UN
Jelendol Km3/2 UN
Lešanska planina Km4 UN
Leše Km5 UN
Vadiče Km6/1 UN
Vadiče Km6/2 UN
Ježe Km7 UN
Za njivco Km8/1 UN
Za njivco Km8/2 UN
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Naziv območja Oznaka območja Število in tip Območja
urejanja urejanja ureditvenih predvidenih

enot v območju prostorskih
urejanja izvedbenih načrtov

Za njivco Km8/3 UN
Gozd Km9 UN
Kvor-Zvirče Km10 UN
Senično Km11 UN
Novake Km12 UN
Pristava Km13 UN
Križe Km14 UN
Planina Korošica Km15 UN
Planina Kofce Km16-v sklopu Km1 UN
Planina Pungart Km17 UN
Planina Dolga njiva Km18 UN
Planina Dovžanka Km19 UN
Lešanska planina Km20-v sklopu Km4 UN
Bistriška planina Km21 UN
Tičova planina Km22 UN
Planina Konjščica Km23 UN
Pašnik Pavšelj Km24 UN
Pašnik Gabrc Km25 UN
Pašnik Rekar Km26 UN
Planina Grahovše Km27 UN
Planina Jesenje Km28 UN
Planina Jesenje Km29 UN
Vaški pašnik Bičevje Km30 UN
Planina Zg. Konjščica Km31 UN
Planina Sp. Konjščica Km32 UN
Vaški pašnik Bičevje Km33 UN
Zlit–Preska MHC 2 (predvidena)
Černelec Knific (Krišeljnov jez) MHC 3 (obstoječa)
Kleindienst (Retnje) MHC 4 (predvidena)
Kleindienst
(Retnje III) MHC 5 (predvidena)
Smuk (Retnje) MHC 6 (obstoječa)
Markelj (Belejev jez) MHC 7 (delno obstoječa)

Leskovšek (Leše) MHC 9 (predvidena)
Zupan MHC 10 (obstoječa)
Jerala (Retnje) MHC 11 (obstoječa)
Trbežnik MHC 12 (obstoječa)
Smuk MHC 13 (obstoječa)
Kokalj (Švelčeva žaga) MHC 15 (predvidena)
BPT MHC 16 (obstoječa)
Elektro Gorenjske–Jelendol MHC 17 (obstoječa)
Kleindienst–Zali potok–Jelendol MHC 18 (obstoječa)
Hidrowat (Košutnik–Jelendol–Dobrin) MHC 19 (obstoječa)
Šlibar, Stritih MHC 20 (predvidena)
Knific MHC 21 (predvidena)
BPT MHC 22 (obstoječa)
BPT MHC 23 (obstoječa)
BPT MHC 24 (obstoječa)
Kališnik MHC 25 (obstoječa)
Meglič MHC 26 (predvidena)

S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo obmo-
čja, za katere je s spremembami in dopolnitvami dolgoroč-
nega plana predpisana izdelava zazidalnih načrtov (ZN) in
ureditvenih načrtov (UN).

4. člen
V 8. členu so na zemljiščih z oznako (K) dopustni

posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, kar vključuje tudi funkcionalne dopolnitve

obstoječih objektov kmetij in postavitev nadomestnih objektov,

– hidromelioracije in namakalni sistemi (hn), po pred-
hodni oceni ogroženosti, ki jo na podlagi 105., 117. in
169. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99) izdela ZVNKD v Kranju,

– rekreacija, lov in ribolov.

5. člen
17. člen se dopolni z novim odstavkom:
Tolerance vseh dimenzij, naklonov in površin so ±10%.
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6. člen
V 30. členu se doda ureditveno enoto z oznako (de), ki

dopušča izgradnjo delavnice z enostanovanjsko hišo.
V ureditveni enoti delavnice z enostanovanjsko hišo

(de) za oblikovanje delavnic in enostanovanjskih hiš veljajo
določila ureditvenih enot (e) in (d), smiselno združenih.

7. člen
34. člen se spremeni in dopolni:
Prva alinea prvega odstavka se glasi:
– tloris: največ 50m2 zazidane površine.
Doda se nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
Pred posegi v prostor v novem W območju na parce-

lah 401/5 in 401/8 k.o. Lom pod Storžičem je potrebno
izdelati skupinsko lokacijsko dokumentacijo za celotno ob-
močje.

8. člen
Dopolni se 39. člen z novim odstavkom:
Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje

Telekom Slovenije PE Kranj.

9. člen
Nadomesti se zadnji odstavek 43. člena z novim be-

sedilom:
V lokacijskem postopku za vsako novo MHC se izdela

PVO (presoja vpliva na okolje) ali drug dokument, ki bo
uskladil interese vseh uporabnikov vode.

10. člen
Dopolni se 43. člen z novim odstavkom, ki se glasi:
Pogoje za MHC poda ZVNKD v Kranju v obveznem

naravovarstvenem soglasju.

11. člen
Dopolni se 45. člen z novim odstavkom:
Mesto trajnega deponiranja in odlaganja okolju neškod-

ljivih rušitvenih in izkopnih materialov z obveznim deponira-
njem za bodoče investitorje je na smetišču Kovor v območju
urejanja 13 I1.

12. člen
Dopolni se 46. člen z novim odstavkom:
Za vse posege v prostor je potrebno upoštevati pogoje

MOP, Uprave za varstvo narave, izpostava Kranj.

13. člen
Nadomesti se drugi odstavek 48. člena z novim be-

sedilom:
Za posege v območju naravnih vrednot in zavarovanih

območij, oziroma za posege, ki bi lahko ogrozili biotsko
raznovrstnost, je v skladu z zakonom o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99) predhodno potrebno pridobiti
naravovarstveno soglasje.

Za posege v varovana območja, objekte kulturne dedi-
ščine in spomenike je v skladu z zakonom o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) potrebno predhodno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno so-
glasje.

14. člen
Črta se četrti odstavek 56. člena.

15. člen
Nadomesti se zadnji odstavek 56. člena z novo dikcijo,

ki se glasi:

V območjih Podljubelj–Geben (20W2) in Podljubelj–
Reber (20W4) niso dopustne dopolnilne gradnje objektov.

16. člen
57. člen se črta.

17. člen
61. člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

prostorskih ureditvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas,
Retnje in Breg ob Bistrici (UVG, št. 19/87).

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

listu Republike Slovenije.

Št.: 352-01/97-05
Tržič, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4792. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena – nogometno
igrišče na Ježah

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 3/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97), 64.
člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je
Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne 22. 11. 2000
sprejel

S K L E P
o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena – nogometno
igrišče na Ježah

1. člen
Razveljavi se sklep o določitvi športnih objektov občin-

skega pomena – nogometno igrišče na Ježah (Uradni list
RS, št. 64/00).

2. člen
Ta razveljavitev sklepa začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 621-02/99-04
Tržič, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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4793. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena – igrišče pri Domu
KS Brezje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 3/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97), 64.
člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je
Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne 22. 11. 2000
sprejel

S K L E P
o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena – igrišče pri Domu
KS Brezje

1. člen
Razveljavi se sklep o določitvi športnih objektov občin-

skega pomena – igrišče pri Domu KS Brezje (Uradni list RS,
št. 64/00).

2. člen
Ta razveljavitev sklepa začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 621-02/99-04
Tržič, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4794. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena – dvorana za
namizni tenis na Brezjah pri Tržiču

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 3/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97), 64.
člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je
Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne 22. 11. 2000
sprejel

S K L E P
o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena – dvorana za
namizni tenis na Brezjah pri Tržiču

1. člen
Razveljavi se sklep o določitvi športnih objektov občin-

skega pomena – za namizni tenis na Brezjah pri Tržiču
(Uradni list RS, št. 64/00).

2. člen
Ta razveljavitev sklepa začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 621-02/99-04
Tržič, dne 22. novembra 2000.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VERŽEJ

4795. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine Veržej

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 3., 4. in 6. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list
RS, št. 45/94) ter 16. in 120. člena statuta Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na
seji dne 26. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč na območju

Občine Veržej

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske

javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogre-
bne dejavnosti ter urejanja pokopališč.

2. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč z okolico.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.

3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
urejanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zašči-
ta sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopali-
ške dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so dolo-
čene z zakonom in s tem odlokom.

4. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopa-

lišč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje do-
kumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje gro-
bnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evi-
dence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izva-
janje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej
dogovorjena z upravljalci pokopališč.
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5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževa-

nje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov in
prekop grobov.

Zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– posip poti in parkirišča ob poledici,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališča.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

6. člen
Umrli leži do pokopa v mrliški vežici.
Prevoz umrlega s kraja smrti do mrliške vežice je dovo-

ljen samo s posebej prirejenimi vozili.

7. člen
Na pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju Občine Veržej,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju,

če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo
svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopali-
šče,

– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Obči-
ne Veržej.

Dovoljeni so naslednji načini pokopa:
– umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasi-

čen pokop,
– upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in po-

kopljejo v grob za klasični pokop.
Pokop se lahko opravi vsak dan od 8. do 19. ure.

8. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi (kla-

sični grobovi),
– vrstni grobovi,
– grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope.
Graditev grobnic je dovoljena samo v skladu z načrtom

za širitev pokopališča.

9. člen
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širi-

na 0,80 m in golobina 1,80 m. Za umrle otroke do 10 let
smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in zožene, vendar
najmanj 1,20 m globoke.

Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov,
mora biti jama poglobljena največ do 3,20 m, plast zemlje
nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m.

Poti med posameznimi vrstami grobov so široke naj-
manj 0,50 m.

10. člen
Pokopa umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

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 za zadeve socialnega skrbstva pri-
stojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.

11. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in

določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenut-
ka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. To-
čen čas pokopa odredi koncesionar v dogovoru s svojci
umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s
katerim se dogovorijo o vseh pokopaliških in pogrebnih
storitvah.

12. člen
Upravljalec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu

ob prijavi oziroma pred pokopom niso predloženi ustrezni
mrliški dokumenti oziroma dokazilo o prijavi smrti matičarju.

13. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico

do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
Prekop pokojnikov na isto ali drugo pokopališče se

opravi na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih oziroma pravnih
oseb in je ob prisotnosti zdravstvenega inšpektorja.

Prekopi v takih primerih se opravljajo v pozno jesen-
skem in zimskem času (od 15. oktobra do 15. marca), ko
zunanje temperature ne presežejo +5 °C. Izjeme so le izko-
pi na zahtevo pravosodnih organov.

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

pokopa na istem mestu in istem grobu.
Mirovalna doba 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
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po po-
prejšnjem soglasju najemnika groba in za zadeve zdravstve-
nega varstva pristojnega upravnega organa.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti
tudi v primeru, če želijo svojci v isti grob pokopati umrlega
družinskega člana.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

15. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev,

se lahko pokop opravi v družinskem krogu.

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

pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča
dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski poko-
pališča ali na krajevno običajen način.

17. člen
Del verskega obreda s prisotnostjo krste z umrlim ali

žare z upepeljenimi ostanki umrlega se na njegovo željo ali
željo sorodnikov opravi v cerkvi.
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18. 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 praviloma
dolžan poskrbeti upravljalec oziroma v dogovoru z osebo, ki
je naročila pokop druge osebe. Pogrebniki, ki jih pripelje
upravljalec, so oblečeni v svečane obleke in pokrivala.

19. člen
Razpored v cerkvenem sprevodu je praviloma na-

slednji:
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu

sprevoda državna zastava, nato pa križ, za njim pa prapori.
V primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu

sprevoda državna zastava, nato pa prapori.
Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priz-

nanj in nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci
krste oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci
pogreba.

V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhov-
nik pred krsto ali žaro.

Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno obi-
čajen način.

20. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu

tako, da so neposredno ob njem svojci in sorodniki pokojni-
ka, zastavonoše in praporščaki ter nosači odlikovanj in priz-
nanj, nato pa drugi udeleženci pogreba.

Neposredno ob grobu se razvrstijo tudi predstavniki
verske skupnosti z verskim obeležjem.

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

običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo pogrebne
svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

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

traja med pogrebno svečanostjo do deset minut ali s prekini-
tvami do petnajst minut oziroma v skladu s predpisi verske
skupnosti.

Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne zvoni.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

23. člen
Gospodarska javna služba za pokopališke in pogrebne

dejavnosti ter urejanja pokopališč se zagotavlja s podeljeva-
njem koncesije na podlagi zakona, občinskih predpisov in
koncesijske pogodbe. Za izvajanje pokopališke, pogrebne
dejavnosti in urejanja pokopališč se podeli le ena koncesija.

24. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Sklep

o razpisu koncesije sprejme občinski svet.

25. člen
Izvajalec lahko uporablja za izvajanje javne službe ob-

jekte in napreve, ki služijo izvajanju javne službe. O uporabi

sklene lastnik teh objektov z izvajalcem posebno pogodbo.
Pogodba mora poleg ostalih, z zakonom določenih sesta-
vin, vsebovati zlasti določila o medsebojnih pravicah in ob-
veznostih glede vzdrževanja teh objektov in naprav.

Posebni deli pokopališč so objekti in naprave skupne
komunalne rabe.

V. POSTOPEK PRIDOBIVANJA KONCESIONARJEV

26. člen
Koncesijo iz 23. člena tega odloka se podeli na podla-

gi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za podelitev
koncesije izvede komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenu-
je župan.

Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi za ob-
činski svet predlog izbire koncesionarja.

Sklep o izbiri koncesionarja sprejme obinski svet obči-
ne Veržej.

27. člen
Koncesija iz 23. člena tega odloka se podeljuje za

dobo petih let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen
župan.

28. člen
Interesenti za pridobitev koncesije iz 23. člena tega

odloka morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in

da imajo zato potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,

– da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potre-
bna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje razpisa-
ne javne službe,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna
za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma da predložijo us-
trezna jamstva, da bodo sredstva na voljo pred podpisom
koncesijske pogodbe,

– da predložijo program izvajanja javne službe in po-
slovni načrt,

– da predložijo garancijo banke ali zavarovalnice kot
varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal nastalo
škodo, za katero je v skladu z zakonom odgovoren kon-
cesionar.

29. člen
Koncesijsko razmerje preneha zaradi neopravljanja jav-

ne službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske
pogodbe, s pretekom časa, za katerega je sklenjena konce-
sijska pogodba, z odpovedjo, z razdrtjem ali odvzemom
koncesije.

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju,
če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske
javne službe v za to določenem roku, če se s spremembo
odloka o načinu izvajanja pokopališke službe predpiše, da
se na posameznem področju preneha izvajati pokopališka
služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za
razdrtje pogodbe zaradi spremembe odloka je 6 mesecev
po uveljavitvi odloka iz prejšnjega odstavka.

Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas spora-
zumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi
za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medseboj-
ne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju po-
godbe.
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VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

30. člen
Izvajalec javne službe ima naslednje pravice in obvez-

nosti:
– da zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe,
– da upošteva tehnične, sanitarne in druge normative

in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem javne službe,
– da kot dobri gospodarji upravljajo in vzdržujejo objek-

te, naprave in druga sredstva, ki so javna last,
– da imajo javno pooblastilo za izdajo soglasij in pokop

in za postavitev spomenika,
– da ima pravico sklepati pogodbe za najem grobov

oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne
službe,

– da imajo pravico obračunavati pristojbine in prispev-
ke, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.

– da za vsako leto trajanja koncesije do konca marca
tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini
3% od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po
koncesijski pogodbi za preteklo leto.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

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

odloka, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe

pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom ter drugimi
predpisi,

– pravico o odločanju o načinu pokopa po predhod-
nem dogovoru,

– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grob,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so krše-

ne pravice uporabnikov,
– obveznost uporabe storitev pooblaščenih izvajalcev

javne službe,
– obveznost upoštevanja navodil izvajalcev javne slu-

žbe v zvezi z izvajanjem pokopališkega reda,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev

pooblaščenih izvajalcev.

VIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

32. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč se financirajo iz naslednjih virov:
– najemnin za grobove,
– prihodkov od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacij in donacij,
– drugih virov.

33. člen
Višino najemnine za grobove ter ceno storitev koncesi-

onarja, določenih s tem odlokom, določa Občinski svet
občine Veržej na podlagi utemeljenega predloga koncesio-
narja.

Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov.

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

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter
morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.

Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo,
določa koncesionar prosto.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

34. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh dru-

gih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali
posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih
objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja
odbor, imenovan s strani občinskega sveta.

X. DRUGE DOLOČBE

35. člen
Na pokopališču je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, žvižganje, raz-

grajanje, glasno smejanje, povzročanje hrupa,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– vožnja s kolesi in drugimi vozili ter njihovo shranjeva-

nje na pokopališču,
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objek-

tov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– oddajanje grobov brez soglasja koncesionarja,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez so-

glasja koncesionarja,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških ob-

jektov, voditi pse.

XI. KAZENSKI DOLOČBI

36. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje

izvajalec, če:
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 3. členom

tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 4. členom

tega odloka,
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 5.

členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene poko-

paliških in pogrebnih storitev, skladno z 32. členom tega
odloka.

37. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje

uporabnik, če:
– ne uporablja objektov in storitev ter ne plačuje upora-

be objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge predpise,

ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in
sanitarnega varstva in druge predpise.

XII. KONČNI DOLOČBI

38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine

Veržej prenehata veljati odlok o pokopališkem redu na ob-
močju Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 30/86) in odlok
o pogrebnih svečanostih na območju Občine Ljutomer (Ura-
dni list SRS, št. 28/87).
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39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Veržej, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

4796. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Veržej za leto 2001

Na podlagi 16. člena in 120. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) in 15. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet
občine Veržej na seji dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Veržej za leto 2001

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2001 znaša
0,70 SIT.

2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem

sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Repu-
blike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 1. 2001.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 80/98).

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

4797. Spremembe pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 37/99 in 65/00) ter v skladu s 100.b členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 –

odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 26. 10.
2000 sprejel

S P R E M E M B E  P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

1. člen
V prvem odstavku 6. člena pravilnika o plačah občin-

skih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povra-
čilih stroškov (Uradni list RS, št. 86/99) se v besedilu števil-
ka »10« nadomesti s številko »15«.

2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Veržej, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

4798. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Veržej

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93) ter 28. člena
statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00)
izdaja župan Občine Veržej

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

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ljutomer

za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990

za območje Občine Veržej

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS,
št. 7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92 in 28/99) za
območje Občine Veržej.

2. člen
Osnutek odloka bo razgrnjen v sejni sobi Občine Ver-

žej, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
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3. člen
Občani in zainteresirani lahko podajo v času javne raz-

prave pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnu-
tek pri upravi Občine Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Veržej, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

VIDEM

4799. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Videm za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. člena
statuta Občine Videm je na 21. redni seji dne 28. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Videm

za leto 2000

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

(Uradni list RS, št. 4/00) se v 2. členu spremeni prvi odsta-
vek tako, da glasi:

»Občinski proračun za leto 2000 obsega
629,344.819 SIT, in sicer v«:

bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 637,627.819 SIT,
– odhodkov 637,627.819 SIT.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št.031-01-538/2000-27
Videm pri Ptuju, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

ŽIROVNICA

4800. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žirovnica za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena
statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Ob-
činski svet občine Žirovnica na seji dne 26. 10. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000

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

(Uradni list RS, št. 111/99) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

»Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane pri-
hodke v višini 358,749.000 SIT in odhodke v višini
413,831.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhod-
kov znaša 55,082.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 1,500.000 SIT in dana
posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi poso-
jili znaša 1,500.000 SIT.

Račun financiranja obsega odplačila posojil v višini
770.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša -
770.000 SIT.

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna za leto 2000
v višini 54,352.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz
preteklih let.

2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
Za financiranje investicij v infrastrukturne objekte se

občina v letu 2000 ne bo zadolževala.

3. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela

tega odloka.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-0001/99
Žirovnica, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

4801. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Žirovnica

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99 in 70/00), 1. člena zakona o dimnikarski službi
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(Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90),
26. člena o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in 25. člena
zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/93, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 87/97 in 73/98), odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 19. seji, dne
26. 10. 2000 sprejel

O D L O K
dimnikarski službi na območju

Občine Žirovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določa ob-

močje, predmet, pogoje in ostale elemente za opravljanje
gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka ter protipožarne in zdravstvene zaščite ter splo-
šne varnosti (v nadaljevanju: dimnikarska služba ) na obmo-
čju Občine Žirovnica.

2. člen
Dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna

služba s podelitvijo koncesije na celotnem območju Občine
Žirovnica.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen
Izvajanje dimnikarske službe mora zagotavljati upora-

bnikom storitve na naslednjih napravah:
– malih in srednjih kurilnih napravah na vse vrste gori-

va, kot jih določa 3. člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98), kot so
kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški
priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),

– pomožnih napravah, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav – naprave za pripravo goriva, naprave za
čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgo-
revanja iz kurilne naprave (pepela in ostankov goriva) ali iz
prostora s kurilno napravo na deponijo,

– napravah za naravno in umetno prezračevanje pro-
storov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod
zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave
za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi
naravnega pretoka zraka.

4. člen
Izvajanje dimnikarske službe obsega:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak

iz kurilnih naprav, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, do-

ločenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) virov onesnaževanja zra-

ka, določenih v 3. členu tega odloka,

– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-
vah ter izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,

– izdelava mnenj o primernosti uporabe novih in re-
konstruiranih kurilnih naprav,

– svetovalno dejavnost.

5. člen
Kurilne naprave na trda, tekoča in plinasta goriva, di-

movodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih se obvezno
pregledajo in čistijo najmanj enkrat letno.

Rok in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prez-
račevalnih naprav ter dimnih vodov za gostinske obrate,
obrate družbene prehrane, pekarne in podobne obrate, ki
te naprave stalno uporabljajo se določijo in opravljajo v
skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledo-
vanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav
ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list
SRS, št. 1/76 in Uradni list RS, št. 70/96).

6. člen
Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega

odstavka 5. člena pisno seznaniti uporabnika naprav.
Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka 5. člena

upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimnovodnih
naprav in drugih naprav v skladu z veljavnim cenikom.

III. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA

7. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesijske dejav-

nosti:
– izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na ob-

močju Občine Žirovnica,
– pravico zaračunavati dimnikarske storitve po ceniku,

ki ga potrdi koncendent,
– pravico in dolžnost izvajati druga pooblastila v skladu

z zakonom.

IV. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA

8. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati

naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register Republi-

ke Slovenije ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni
davčni upravi v Republiki Sloveniji,

– da je registriran in da ima ustrezno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostnim številom kadrov, ki imajo

strokovno izobrazbo za dimnikarja,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje kon-

cesije,
– da ima reference za dosedanje delo,
– da zagotovi, da bo opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met koncesije, potekalo skladno z veljavnimi standardi in
normativi,

– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske
službe, glede kadrov, organizacije dela, strokovne oprem-
ljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja kon-
cesije,

– da predloži ceno za svoje storitve,
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– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti
za škodo, ki jo povzroči tretji osebi,

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.

9. člen
Koncesionar kot izključni izvajalec dimnikarske službe

na območju Občine Žirovnica izvaja svojo dejavnost in oprav-
lja storitve pod naslednjimi pogoji:

– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem ime-
nu in za svoj račun,

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in
za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot
je opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za
čas trajanja koncesije,

– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcij-
skih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela,

– da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organi-
zacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje storitev dimnikarske službe,

– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje
ali potrdi občinski svet v skladu s postopkom, ki ga določata
zakon oziroma odlok občine,

– da predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju
(bilanci stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v prime-
ru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do
15. marca za preteklo leto.

10. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega

razpisa brez omejitev.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in

izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenu-
je župan z odločbo.

Javni razpis se pripravi v roku 60 dni od začetka veljav-
nosti odloka. Merila za razpis koncesije sprejme Občinski
svet občine Žirovnica na predlog strokovne komisije.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije. Pri izvedbi javnega razpisa se uporablja veljavna zako-
nodaja, ki ureja področje podeljevanja koncesij.

11. člen
Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita naj-

manj dva ponudnika.
Kadar prvi javni razpis ne uspe, je treba v roku 60 dni

po poteku prvega javnega razpisa objaviti drugi javni razpis.
V primeru, da tudi drugi javni razpis ni uspešen, sme

koncedent podeliti koncesijo z neposredno pogodbo ponu-
dniku, ki v največji meri izpolnjuje pogoje javnega razpisa.

12. člen
Koncedent sklene z izbranim koncesionarjem konce-

sijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medse-
bojna razmerja glede izvajanja dimnikarske službe.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan Občine Žirovnica.

V. TRAJANJE KONCESIJE

13. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske

pogodbe in traja 5 let.

VI. FINANCIRANJE IN PLAČILO

14. člen
Finančna sredstva za izvajanje dimnikarske službe pri-

dobiva koncesionar iz cene storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe. Cene storitev potrjuje Občinski svet občine Ži-
rovnica.

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
plačati koncedentu za koncesijo v višini in v roku, kot je
določeno s koncesijsko pogodbo, vendar pa najmanj 3%
od prihodkov od prodaje storitev, ki so predmet koncesije.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Žirovnica.

VII. NADZOR IZVAJANJA KONCESIJE

15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti opravlja

občinska uprava in pristojni inšpektorat.
Koncedent lahko za izvajanje nadzora pooblasti tudi

druge pravne ali fizične osebe.

16. člen
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, izvaja pa

se v poslovnem času koncesionarja.
O ugotovljenih nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih

koncedent pisno obvesti koncesionarja in pristojne inšpek-
cijske službe in mu naloži rok za odpravo nepravilnosti ali
pomanjkljivosti.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem opre-

deljeno v koncesijski pogodbi preneha v naslednjih prime-
rih:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumno odpovedjo koncesionarja,
– v primeru, ko koncesionar ne izpolnjuje več pogojev,

določenih v 8. in 9. členu tega odloka,
– z odkupom koncesije,
– v drugih s koncesijsko pogodbo določenih primerih.

18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne

glede na trajanje koncesijske pogodbe:
– v primeru, ko koncesionar ne prične z opravljanjem

koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru neupoštevanja veljavnih tehničnih, organi-

zacijskih, stroškovnih, vzdrževalnih in drugih standardov in
pogojev za opravljanje dimnikarske dejavnosti.

Pogoje odvzema koncesije natančno določa koncesij-
ska pogodba.

19. člen
Koncedent lahko brez odpovedi ali razdrtja koncesij-

ske pogodbe odkupi koncesijo, če odkupi od koncesionar-
ja vso opremo, ustanovi javno podjetje in vanj prevzame vse
zaposlene pri koncesionarju.

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje,
koncedent pa mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje dimni-
karske službe.
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Ostale pogoje odkupa koncesije določa koncesijska
pogodba.

IX. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE

20. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe je lastnik oziro-

ma uporabnik naprav, določenih v 3. členu tega odloka.

21. člen
Uporabniki imajo pravico:
– zahtevati katerokoli storitev v okviru obsega dimni-

karske službe,
– zahtevati podatke oziroma dobiti možnost vpogleda v

evidence dimnikarske službe, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščeni o času izvajanja storitev,

ki jih koncesionar izvaja po programu opravljanja dimnikar-
ske službe,

– do pritožbe na kakovost storitev.

22. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– prijaviti koncesionarju svoje naprave in mu nuditi vse

potrebne podatke za izvajanje storitev in vodenje evidenc
dimnikarske službe,

– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano iz-
vajanje storitev,

– redno plačevati dimnikarske storitve,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-

membi na kurilnih napravah in vrsti kuriva, katerih posledica
je sprememba emisije odpadnih plinov v zrak,

– pridobiti pri koncesionarju strokovno mnenje in prve
meritve o primernosti novih in rekonstruiranih naprav.

Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih obveznosti, mo-
ra koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni
inšpektorat.

23. člen
Koncesionar mora izdelati terminski urnik obiskov po

vaseh za obvezno enkrat letno pregledovanje in čiščenje in
občane z njim pisno seznaniti.

Koncesionar mora uporabniku predhodno sporočiti dan
pregleda oziroma čiščenja. Uporabnik mora koncesionarju
omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav v določenem
terminu najkasneje po tretjem prejetem pisnem obvestilu.

Koncesionar mora nuditi možnost čiščenja naprav upo-
rabnika v dopoldanskem in popoldanskem času.

24. člen
Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja ozi-

roma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik,
ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občinski upra-
vi občine Žirovnica in pristojni inšpekcijski službi.

Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi od-
klonitve vnesejo v zapisnik.

X. DRUGE DOLOČBE

25. člen
V Občini Žirovnica je prepovedano kurjenje plastike,

gum in drugih okolju in zdravju škodljivih snovi.

26. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posamez-

nih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi kate-
rih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstve-
na varnost, je preveliko onesnaženje okolja ali je ogrožena
splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti
uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po
preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti od-
pravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o
tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko slu-
žbo.

27. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na

podlagi zakona izdanih predpisov in tega odloka tudi pravi-
co, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra
škodljivih emisij, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.

Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu
koncesijske pogodbe.

28. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi kon-

cesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z

opravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe ali drugim osebam,

– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
Občini Žirovnica, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske
službe.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist Občine Žirovnica, kolikor pride do
prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem

obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pre-
gleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000
do 20.000 SIT.

30. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem

obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pre-
gleda, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 50.000
do 500.000 SIT.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekr-
šek z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT.

XII. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35209-0002/00
Žirovnica, dne 16. oktobra 2000.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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4802. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica

Na podlagi 20. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 19. seji dne
26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Sveta za varstvo

uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica

1. člen
Člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v

Občini Žirovnica sestavljajo predsedniki vaških odborov.

2. člen
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Občine Žirovnica se imenujejo:

1. Benčina Franc, Breg 160,

2. Kokalj Jožef, Breznica 34,

3. Grad Bernarda, Doslovče 8/a,

4. Slamnik Jože, Moste 16,

5. Vičar Franc, Rodine 51,

6. Žemlja Franc, Selo 32/a,

7. Žitnik Marjan, smokuč 62,

8. Vidic Janko, Vrba 16,

9. Dolar Filip, Zabreznica 63,

10. Justin Anton, Žirovnica 87/b.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06203-0006/00
Žirovnica, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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VLADA
4770. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike

Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SA-
PARD) 11733

4771. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni pri-
ključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskr-
bni center Lopata 11738

4772. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zne-
ska trošarin za mineralna olja in plin 11751

BANKA SLOVENIJE
4773. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije 11753

4774. Sklep o spremembi sklepa o letnem nadome-
stilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških
nadzora 11753

OBČINE

LAŠKO
4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

članarini Lokalne turistične organizacije Laško 11754
4776. Program priprave odloka o ureditvenem načrtu

za parkirišče tovornih vozil KP4 11754

OSILNICA
4777. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica

za leto 2001 11755

RADEČE
4778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Ra-
deče, p.o., v Javno podjetje Komunala Rade-
če, d.o.o. 11756

SEŽANA
4779. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Sežana 11757
4780. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

oddajanju poslovnih prostorov v najem 11758
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prof. dr. Franc Grad

PPPPPARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADAAAAA
K pisanju te knjige me je spodbudilo spoznanje, da v novejšem času v slovenskem jeziku ni bilo
napisanega dela, ki bi sistematično opisal položaj in delovanje parlamenta in vlade, je zapisal avtor
v predgovoru knjige. S to mislijo pa je povzeta vsebina knjige, ki je hkrati učbenik, priročnik in po
svoji zasnovi tudi geslovnik, saj s pomočjo obsežnega stvarnega kazala hitro najdemo celovite
odgovore na številna vprašanja.

Knjigo imajo vsi poslanci državnega zbora, saj je izšla na dan konstituiranja državnega zbora v
novem mandatu. Čeprav dr. Grad največ pozornosti namenja prikazu delovanja slovenskega
parlamenta in vlade, v vseh poglavjih ponuja tudi primerjave z drugimi sodobnimi parlamenti in
vladami, ki slovensko zakonodajno in izvršilno oblast večkrat prikažejo z drugačnimi pogledi kot
smo jih vajeni.

Cena 6372 SIT z DDV 10534
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http.www.uradni-list.si
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PPPPPARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADARLAMENT IN VLADAAAAA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika
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Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig



Stran 11788 / Št. 114 / 11. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor
in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ)
z razlagami
Nove poslance državnega zbora je pričakala tudi nova izdaja poslovnika, ki uokvirja tako pravice
in dolžnosti poslancev kot vlade, predsednika države, državnega sveta in vseh, ki na tak ali
drugačen način sodelujejo z državnim zborom.

Poslovniškim določbam, ki vključujejo vse spremembe in dopolnitve, sledijo razlage, kakor tudi
stališča, priporočila in mnenja komisije za poslovnik, ki pokažejo rešitev marsikaterega odprtega
vprašanja, ki ga prinaša vsakdanje delo poslancev in služb državnega zbora.

Lažje iskanje omogoča podrobno stvarno kazalo, kjer so pri posameznih geslih navedeni členi
poslovnika, kakor tudi razlage, stališča, mnenja oziroma priporočila.
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