Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

24

Ljubljana, četrtek

e-pošta: info@uradni-list.si

5. 4. 2001

Cena 1000 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XI

DRŽAVNI ZBOR
1455.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
odvetništvu (ZOdv-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o odvetništvu (ZOdv-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu (ZOdv-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 22. marca 2001.
Št. 001-22-29/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ODVETNIŠTVU (ZOdv-A)
1. člen
V zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in
24/96 – odločba US) se v 1. členu v drugem odstavku za
besedo “odvetniki“ dodata besedi “oziroma odvetnice“.
V tretjem odstavku se za besedo “odvetnikov“ dodata
besedi “oziroma odvetnic“.
2. člen
V 2. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Tuj odvetnik, ki je v matični državi pridobil pravico do
opravljanja odvetniškega poklica, lahko pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, v Republiki Sloveniji opravlja:

– odvetniške storitve,
– odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države,
– odvetniški poklic pod nazivom “odvetnik“.
Matična je tista država, v kateri ima odvetnik pravico
opravljati odvetniški poklic pod poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države.
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, je po tem zakonu odvetnik, ki ima pravico opravljati
odvetniški poklic v kateri izmed držav članic Evropske unije
pod poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države.“
4. člen
V 23. členu se na koncu drugega odstavka dodajo
besede “v Republiki Sloveniji“.
5. člen
V 25. členu se črtata četrti in peti odstavek.
6. člen
26. člen se črta.
7. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Tuj odvetnik, ki ima v Republiki Sloveniji pravico opravljati poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države,
se izbriše iz imenika odvetnikov tudi, če v svoji matični državi
nima več pravice opravljati odvetniškega poklica.“
8. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Imenik odvetnikov je sestavljen iz:
– imenika odvetnikov, državljanov Republike Slovenije,
– imenika tujih odvetnikov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati odvetniški poklic pod nazivom “odvetnik“,
– imenika tujih odvetnikov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati odvetniški poklic pod poklicnim nazivom
iz svoje matične države.“
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “izbris iz
razloga po drugem odstavku prejšnjega člena pa na podlagi
obvestila pristojnega organa odvetnikove matične države.“
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9. člen
V 32. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V izkaznico tujega odvetnika se vpiše poklicni naziv, ki
ga ima tuj odvetnik pravico uporabljati v skladu s tem zakonom, ter organ, pri katerem je vpisan v matični državi.“
10. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku beseda “drugega“
nadomesti z besedo “tretjega“.
11. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odvetnik lahko pri svojem imenu označi pravno področje, za katero ima priznan status odvetnika – specialista,
in poklicni naziv, ki ga ima pravico uporabljati v skladu s tem
zakonom.
12. člen
Za 34. členom se doda naslov novega III.A poglavja ter
novi 34.a, 34.b, 34.c, 34.č, 34.d, 34.e in 34.f člen, ki se
glasijo:
“III.A OPRAVLJANJE STORITEV IN ODVETNIŠKEGA
POKLICA TUJIH ODVETNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
34.a člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, se vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim nazivom
“odvetnik“, z vsemi pravicami in dolžnostmi pri opravljanju
odvetniškega poklica, če izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. do 8.
točke prvega odstavka 25. člena tega zakona in če opravi
preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije.
Odvetnik mora vlogi za vpis v imenik po prejšnjem
odstavku priložiti potrdilo o državljanstvu, dokaz o tem, da
ima pravico opravljati odvetniški poklic v svoji matični državi
ter druge dokaze, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev
iz prejšnjega odstavka.
Pogoja iz 2. in 7. točke prvega odstavka 25. člena tega
zakona se dokazujeta s potrdilom, izdanim po predpisih
odvetnikove matične države. Dokazila ne smejo biti starejša
od treh mesecev in morajo biti predložena v overjenem
prevodu v slovenski jezik.
Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike
Slovenije iz prvega odstavka tega člena se opravlja po določbah zakona, ki ureja pravniški državni izpit.
34.b člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, se vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim nazivom
iz svoje matične države, če predloži potrdilo o vpisu pri
pristojnem organu matične države.
Vlogi za vpis v imenik po prejšnjem odstavku je potrebno priložiti tudi potrdilo o državljanstvu, dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti ter obvestilo in dokazila o morebitnem članstvu v odvetniških družbah v matični državi ali
katerikoli drugi državi.
Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega člena, je v celoti ali delno oproščen zavarovanja
iz 9. člena tega zakona, če je v matični državi glede pogojev
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in obsega kritja zavarovanja v celoti ali delno enakovredno
zavarovan.
V postopku vpisa v imenik po prvem odstavku tega
člena se smiselno uporablja določba 8. točke prvega odstavka 25. člena tega zakona.
Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
smejo biti starejša od treh mesecev in morajo biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.
O vpisu v imenik po prvem odstavku tega člena Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ odvetnikove
matične države.
Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega člena, mora opravljati odvetniški poklic dejansko in stalno, pri tem pa uporabljati poklicni naziv iz svoje
matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, z navedbo organa, pri
katerem je vpisan v svoji matični državi.
34.c člen
Odvetnik iz prejšnjega člena lahko pravno svetuje o
zakonodaji svoje matične države, o zakonodaji Evropske
unije, o mednarodnem pravu in zakonodaji Republike Slovenije.
Pri opravljanju odvetniških storitev, povezanih z zastopanjem strank pred sodišči v Republiki Sloveniji, mora odvetnik iz prejšnjega člena sodelovati z odvetnikom, ki ima v
Republiki Sloveniji pravico opravljati odvetniški poklic pod
nazivom “odvetnik“.
Odvetnik iz prejšnjega člena ne more:
– biti izvoljen v organe Odvetniške zbornice Slovenije,
– izobraževati odvetniškega pripravnika ali odvetniškega kandidata,
– biti imenovan za pooblaščenca stranke, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja postopek pred sodišči ali pravno pomoč, v celoti oproščena plačila stroškov postopka ali pomoči, ali za zagovornika po uradni dolžnosti.
34.č člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, se vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo odvetniški poklic pod nazivom “odvetnik“, ne glede na pogoje iz 34.a člena tega zakona, če je
najmanj tri leta dejansko in stalno opravljal poklic v Republiki
Sloveniji na podlagi 34.b člena tega zakona.
Pogoj iz prejšnjega odstavka se v postopku vpisa v
imenik odvetnikov dokazuje s predložitvijo seznama zadev,
ki jih je odvetnik obravnaval, z navedbo opravilne številke,
vsebine, časovnega obdobja, vrste in obsega dejavnosti ter
faze postopka s priloženimi izvodi pripravljenih listin, vlog in
zapisnikov, v obliki, s katero se varuje zaupnost osebnih
podatkov.
Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega člena, ima pri opravljanju odvetniškega poklica
pravico uporabljati poklicni naziv iz svoje matične države,
izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje
matične države, skupaj z nazivom “odvetnik“.
34.d člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, ki ni vpisan v imenik tujih odvetnikov na podlagi 34.a,
34.b ali 34.č člena tega zakona, sme opravljati posamezne
storitve, ki sodijo v okvir opravljanja odvetniškega poklica, v
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skladu z določbami prvega in drugega odstavka 34.c člena
tega zakona.
Odvetnik, ki namerava opravljati storitve na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem pisno obvestiti Odvetniško
zbornico Slovenije s predložitvijo dokazila o usposobljenosti
za opravljanje odvetniškega poklica in dokazila o zavarovanju poklicne odgovornosti v matični državi, pri čemer se
smiselno uporablja določba tretjega odstavka 34.b člena
tega zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali določiti
pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji.
Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega odstavka
izda Odvetniška zbornica Slovenije odvetniku potrdilo o priglasitvi opravljanja storitev.
Na zahtevo pristojnih organov mora odvetnik iz prvega
odstavka tega člena predložiti potrdilo iz prejšnjega odstavka.
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, ki mu je bil v Republiki Sloveniji zavrnjen vpis v imenik
odvetnikov zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 7. točke prvega
odstavka 25. člena tega zakona, v Republiki Sloveniji ne
more opravljati odvetniških storitev.
34.e člen
Pri opravljanju storitev mora odvetnik iz prejšnjega člena upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike v Republiki Sloveniji.
Pri opravljanju posameznih storitev v Republiki Sloveniji mora odvetnik uporabljati poklicni naziv iz svoje matične
države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov
svoje matične države, skupaj z navedbo poklicne organizacije, ki mu je dala dovoljenje za opravljanje odvetniškega
poklica v matični državi.
Odvetnik iz prejšnjega člena je disciplinsko odgovoren
po tem zakonu, kot če bi bil vpisan v imenik odvetnikov.
Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika,
smejo biti izrečene samo z veljavnostjo v Republiki Sloveniji.
Namesto disciplinske kazni izbrisa iz imenika se izreče prepoved opravljanja storitev v Republiki Sloveniji.
34.f člen
Odvetnik iz druge države, ki ni država članica Evropske
unije, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi, ki ni
članica Evropske unije, sme opravljati odvetniške storitve
oziroma odvetniški poklic pod pogoji, ki jih ta zakon določa
za odvetnike iz druge države, ki je država članica Evropske
unije, v 34.a členu tega zakona, če je izpolnjen pogoj dejanske vzajemnosti.“
13. člen
V 41. členu se besedilo “Odvetniki z območja Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom “Odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic v Republiki Sloveniji,“.
14. člen
V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zbornica sodeluje z odvetniškimi organizacijami drugih držav. Pri medsebojnem sodelovanju v postopkih za
pridobitev pravice do opravljanja odvetniškega poklica v drugi državi je zbornica dolžna ohraniti zaupnost izmenjanih
podatkov.“
15. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
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“63.a člen
O zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka zoper
tujega odvetnika, ki je vpisan v imenik tujih odvetnikov v
skladu s 34.b členom tega zakona, disciplinski tožilec obvesti pristojni organ v odvetnikovi matični državi.
Disciplinski organi so dolžni pristojnim organom odvetnikove matične države omogočiti sodelovanje v postopku s
predlogi v korist odvetnika.
Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika pri opravljanju poklica, smejo biti izrečeni samo z
veljavnostjo v Republiki Sloveniji.
Če pristojni organ odvetnikove matične države začasno
ali trajno odvzame odvetniku dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica, ima tak ukrep učinek prepovedi opravljanja
odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji.
Prvi odstavek tega člena velja smiselno tudi v primeru
uvedbe disciplinskega postopka zoper odvetnika, ki ima
pod tem nazivom pravico opravljati odvetniški poklic tudi v
kakšni drugi državi.“
16. člen
Za 71. členom se doda naslov novega VIII.A poglavja
ter nova 71.a in 71.b člena, ki se glasijo:
“VIII.A KAZENSKE DOLOČBE
71.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni odvetniška družba po
tem zakonu, če proti plačilu opravlja storitve iz drugega
odstavka 2. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek fizična oseba, ki v nasprotju z določbo drugega
odstavka 1. člena tega zakona proti plačilu opravlja storitve
iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tuj odvetnik, ki v Republiki Sloveniji opravlja
odvetniške storitve ali odvetniški poklic v nasprotju z določbami III.A poglavja tega zakona.
71.b člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
odvetnik, ki reklamira svojo dejavnost (drugi odstavek 21.
člena).“
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z izjemo določb 2. in 3. člena
ter 5. do 15. člena tega zakona, ki začnejo veljati z dnem
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih
skupnostih, ki delujejo v okviru Evropske unije.
Št. 740-01/90-1/20
Ljubljana, dne 22. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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1456.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (ZP-M)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2001.
Št. 001-22-30/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
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tem sodniku. Podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev sodnikom za prekrške se določijo v pravilniku o notranjem
poslovanju organov za postopek o prekrških.
6. člen
Postopki o zahtevah za sodno varstvo, ki so bile vložene do uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih
določbah 200. do 207.a člena zakona o prekrških.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/50
Ljubljana, dne 22. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH (ZP-M)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 –
odločba US, 87/97, 73/98 in 31/00) se v 194. členu v
četrtem odstavku za besedilom “določb postopka o prekršku“ dodata vejica in besedilo “razen v primeru iz petega in
šestega odstavka tega člena“.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o
prekršku iz 9. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona, se odločba organa prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi
bila razveljavitev iz tega razloga v škodo obdolženca.“
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu prvega stavka za besedo “odločbo“ pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »glede na stanje stvari
pa tudi v primeru kršitve iz 2., 8. in 10. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
Naslov podpoglavja pred 200. členom ter členi od
200. do 207.a se črtajo.

1457.

Odlok o imenovanju guvernerja Banke Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 152. člena ustave Republike Slovenije, 14. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91) ter desete alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o imenovanju guvernerja Banke Slovenije
Imenuje se:
mag. Mitja GASPARI za guvernerja Banke Slovenije za
dobo šestih let.
Funkcijo guvernerja Banke Slovenije začne izvrševati
1. aprila 2001.
Št. 450-03/89-1/21
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3. člen
V 212. členu se za besedo “pritožba“ podpičje nadomesti s piko, ostalo besedilo pa črta.

1458. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije

4. člen
V 216. členu se besedilo “o kateri Vrhovno sodišče
Republike Slovenije ni odločalo v postopku o zahtevi za
sodno varstvo“ nadomesti z besedilom “izdano v postopku o
prekršku“, beseda “javni“ pa se nadomesti z besedo
“državni“.

Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi 9.
člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 42/92 in
44/99 - odl. US) na seji dne 27. 3. 2001 seznanil z
naslednjim

poslanca v skladu z 9. členom zakona o
poslancih

SKLEPOM
5. člen
Za sodnike za prekrške se glede zakonitega sodnika
smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih o zakoni-

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil
mag. Mitja Gaspari imenovan za guvernerja Banke Slovenije,
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kar je po 10. členu zakona o poslancih nezdružljivo s funkcijo
poslanca, zato mu v skladu s peto alineo prvega odstavka in
drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih z dnem, ko
začne uresničevati funkcijo guvernerja Banke Slovenije,
preneha mandat poslanca Državnega zbora.
Št. 450-03/89-1/21
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1459.

Odlok o imenovanju generalne sekretarke
Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi pete alinee drugega odstavka 48. člena,
drugega odstavka 114., 172. in 245. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel
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1461.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija FILIPIČ, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Murska Sobota.
Št. 716-01/89-2/96
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o imenovanju generalne sekretarke Državnega
zbora Republike Slovenije
Imenuje se:
Jožica VELIŠČEK, za generalno sekretarko Državnega
zbora Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-27/123
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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1462.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1460.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bogdana BRADAČ, na sodniško mesto višje sodnice
na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/5
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko ZUPANIČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Novem mestu.

1463.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

Stran
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Uradni list Republike Slovenije
Št. 700-04/89-7/60
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Mira DOBRAVEC JALEN, na sodniško mesto
višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/5
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1464.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara BERCE ŽELE, na sodniško mesto okrožne
sodnice na Delovnem sodišču v Kopru.
Št. 714-01/89-1/81
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1466.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ
I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
(Uradni list RS, št. 124/00 in 9/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
dr. Andrej BAJUK, Poslanska skupina Nove Slovenije;
izvoli se:
za predsednika:
dr. Andrej BAJUK, Poslanska skupina Nove Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 27. marca 2001.

1465.

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

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) in četrtega
odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96 in 24/98) ter osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 27. marca 2001 sprejel

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1467.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za peticije

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

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

Imenuje se:
Vladimir BALAŽIC, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za peticije

Uradni list Republike Slovenije
I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 9/01 in 13/01)
se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za predsednika:
mag. Janez DROBNIČ, Poslanska skupina Nove Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1468.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za
notranjo politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

Št.

1469.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/81
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o spremembi odloka o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in članov
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov Komisije Državnega
zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
I
V odloku o izvolitvi predsednika, podpredsednika in
članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve (Uradni list RS,
št. 101/00, 3/01 in 13/01) se:
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za podpredsednika:
Franc PUKŠIČ.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za notranjo politiko
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (Uradni list RS, št.
104/00, 3/01 in 13/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za podpredsednika:
Pavel RUPAR, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije.
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1470.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za
obrambo

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za obrambo
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo (Uradni list RS, št. 109/00,
3/01 in 13/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za predsednika:
Rudolf PETAN, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije.

Stran
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/25
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1471.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (Uradni list RS, št. 124/00, 3/01 in 13/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za predsednika:
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1472.

Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za odnose s Slovenci
v zamejstvu in po svetu

Uradni list Republike Slovenije
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora
Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu (v nadaljnjem besedilu: Komisija za odnose s Slovenci
v zamejstvu in po svetu), določijo njegove naloge in sestava
ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu
ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore preko
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– poroča Državnemu zboru o pomembnih zadevah s
tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o
zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in
drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z odborom za zunanjo politiko pri obravnavi
zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v
zamejstvu in po svetu;
– razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s
poslovnikom Državnega zbora pošiljajo Državnemu zboru
organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z drugimi državnimi organi na področju
odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
III
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
ima predsednika, podpredsednika in 8 članov.
V Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
2 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
1 člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije 1 člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
1 člana.
IV
V Komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu se izvolijo:
za predsednika:
Franc PUKŠIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
za podpredsednika:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije
za člane:
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Bogomir VNUČEC, Poslanska skupina Stranke mladih
Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/68
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1473.

Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za evropske zadeve

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za evropske zadeve
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora
Republike Slovenije za evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: Komisija za evropske zadeve), določijo njegove naloge
in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za evropske zadeve:
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanje matičnih delovnih teles v zvezi z
evropskimi integracijami in jim daje mnenja, priporočila in
opozorila,
– analizira posledice vključevanja Slovenije v evropske
integracije in pripravlja globalna poročila,
– organizira predstavitev javnih mnenj o posameznih
vprašanjih povezovanja v evropske integracije,
– obravnava program za vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo in spremlja njegovo izvajanje,
– spremlja izvajanje harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije,
– sodeluje z institucijami znotraj Slovenije, z organi
Evropske unije in drugimi državami v zvezi s povezovanjem v
evropske integracije,

Št.
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– vodi evidence zahtev Evropske unije in hrani literaturo in druga gradiva v zvezi z Evropsko unijo,
– organizira in usklajuje pomoč, ki je ponujena Sloveniji za usposabljanje za prilagajanje Evropski uniji,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami,
ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih
teles.
III
Komisija za evropske zadeve ima predsednika, podpredsednika in 8 članov.
V Komisiji za evropske zadeve ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
2 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
1 člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije 1 člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
1 člana.
IV
V Komisijo za evropske zadeve se izvolijo:
za predsednika:
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
za podpredsednika:
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
za člane:
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Andrej VIZJAK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
mag. Majda POTRATA, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
Andrej FABJAN, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Vojko ČELIGOJ, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/57
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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1474.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
zunanjo politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za zunanjo politiko
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko (Uradni list RS, št. 109/00
in 3/01) se:
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
v drugem odstavku se črta besedilo sedme, osme in
devete alinee ter besedilo tretjega odstavka.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1475.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
Republiki Jugoslaviji

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
Republiki Jugoslaviji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni Republiki Jugoslaviji imenujem Boruta
Šukljeta.
Št. 001-09-4/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA
1476.

Sklep o pravici do nadomestila za ločeno
življenje

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), drugega odstavka
71. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 15/90, 5/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94,
41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) in 18. člena zakona o
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) je Vlada
Republike Slovenije na 14. seji dne 22. 2. 2001 izdala

SKLEP
o pravici do nadomestila za ločeno življenje
1
Delavec ima pravico do nadomestila za ločeno življenje. Nadomestilo za ločeno življenje obsega nadomestilo
stroškov stanovanja in nadomestilo stroškov prehrane.
2
Pravico iz 1. točke tega sklepa ima delavec, ki je začasno razporejen ali začasno napoten na delo izven kraja svoje
stalne zaposlitve in hkrati izven kraja stalnega prebivališča
svoje ožje družine ter je tako zaradi službenih potreb ločen
od svoje ožje družine.
Ožja družina po tem sklepu pomeni skupnost zakoncev
ter njunih otrok oziroma posvojencev ali skupnost izvenzakonskih partnerjev ter njunih otrok oziroma posvojencev, pri
čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega
oziroma posvojenčevega dopolnjenega osemnajstega leta
starosti oziroma največ do šestindvajsetega leta starosti, če
se otrok oziroma posvojenec redno šola.
3
Nadomestilo za ločeno življenje je povračilo stroškov
in obsega dejanske stroške, ki so nastali delavcu zaradi
ločenega življenja. Maksimalno višino nadomestila določa
zakon.
4
Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu od
dneva, ko nastopi delo v kraju, kamor je začasno razporejen
ali začasno napoten, do dneva, ko preneha z delom v tem
kraju.
5
Do nadomestila za ločeno življenje je upravičen tudi
funkcionar, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), če je s strani vlade začasno razporejen ali
začasno napoten na delo izven kraja svoje stalne zaposlitve
in hkrati izven kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine
ter je tako zaradi službenih potreb ločen od svoje ožje
družine.
6
Delavcu oziroma funkcionarju nadomestilo za ločeno
življenje ne pripada:
– če je možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi na
delo in z dela v kraj, kamor je začasno razporejen ali začasno napoten, in ta kraj ni oddaljen več kot 60 km od kraja
stalnega bivališča njegove ožje družine;
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– če odkloni ponujeno stanovanje v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve;
– med letnim dopustom ali v drugih primerih, ko ne živi
ločeno od družine;
– če je napoten na izpopolnjevanje, izobraževanje ali
usposabljanje;
– če se ožja družina preseli k delavcu.
V primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka te točke
pripada delavcu oziroma funkcionarju, za čas letnega dopusta oziroma ko ne živi ločeno od družine, le nadomestilo za
stanarino, če predloži potrdilo o plačilu te stanarine. V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka te točke se pravica
do nadomestila za stroške stanovanja ali nadomestila stroškov prehrane uredi s pogodbo o izpopolnjevanju, izobraževanju ali usposabljanju.
Delavcu oziroma funkcionarju nadomestilo za ločeno
življenje ne pripada v delu, ki pomeni nadomestilo stroškov
stanovanja, če mu je dodeljeno stanovanje, za katerega mu
ni potrebno plačevati stroškov ter v delu, ki pomeni nadomestilo stroškov prehrane, če ima na delu kamor je začasno
razporejen oziroma začasno napoten organizirano prehrano
in mu s tem ne nastajajo dodatni stroški.
7
Do nadomestila niso upravičeni delavci oziroma funkcionarji, ki so bodisi trajno, bodisi začasno razporejeni ali
napoteni na delo izven Republike Slovenije. Pravice teh
delavcev oziroma funkcionarjev urejajo posebni predpisi.
8
Prejemanje nadomestila za ločeno življenje izključuje
prejemanje stroškov za dnevnice in prenočevanja in izplačilo terenskega dodatka, razen, če je z delovnega mesta
začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, poslan na
službeno pot oziroma na teren in ob pogojih za izplačilo teh
prejemkov, ki jih določajo drugi predpisi.
Delavcu oziroma funkcionarju, ki prejema nadomestilo
za ločeno življenje in biva v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, se prizna nadomestilo za prevoz na
delo in z dela v višini cene vozovnice javnega prevoza od
kraja začasnega bivališča do delovnega mesta, kjer začasno
dela.
Delavcu oziroma funkcionarju, ki prejema nadomestilo
za ločeno življenje in biva v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, se največ enkrat tedensko prizna
nadomestilo za prevoz od kraja začasne razporeditve oziroma začasne napotitve do kraja stalnega bivališča njegove
ožje družine, in sicer v višini cene vozovnice javnega prevoza.
9
Izplačevanje nadomestila za ločeno življenje so ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev,
upravne enote in drugi upravni organi ter vladne službe
dolžni v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa uskladiti s tem sklepom.
Upravni organi in vladne službe morajo Vladi Republike
Slovenije v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa
posredovati seznam prejemnikov nadomestila za ločeno življenje na dan pred sprejemom tega sklepa in hkrati seznam
tistih delavcev oziroma funkcionarjev, ki so upravičeni prejemati nadomestilo za ločeno življenje po kriterijih tega sklepa.
Seznam upravičencev po tem sklepu mora biti dopolnjen
tudi s podatki, ki izkazujejo upravičenost prejemanja nadomestila za ločeno življenje po tem sklepu.
Upravni organi in vladne službe, ki seznamov ne bodo
posredovali pravočasno in v skladu s prejšnjim odstavkom te
točke, niso upravičeni do sredstev, namenjenih za izplačilo
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nadomestila za ločeno življenje in jim ni dovoljeno izplačevati nadomestila za ločeno življenje.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 167-9/01
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1477.

Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov
Nadzornega odbora SAPARD

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o vladi
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in
119/00) in drugega odstavka 24. člena uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja
2000–2006 (Uradni list RS, št. 114/00) je Vlada Republike
Slovenije na 17. seji dne 15. 3. 2000 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega
odbora SAPARD
1. člen
Nadzorni odbor SAPARD (v nadaljevanju besedila: nadzorni odbor) spremlja in nadzoruje izvedbo posebne predpristopne pomoči Skupnosti za kmetijstvo in razvoj podeželja, v skladu s programom razvoja podeželja 2000–2006 (v
nadaljevanju besedila: program SAPARD) in v skladu z določili večletnega sporazuma o financiranju posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji, sklenjenega med Komisijo Evropskih skupnosti
in Vlado Republike Slovenije.
2. člen
V nadzorni odbor se kot člani imenujejo predstavniki:
1. ministrstev in vladnih služb:
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Iztok Jarc, državni sekretar, predsednik;
Dušan Vujadinovič, državni podsekretar, namestnik
predsednika;
Jana Erjavec, svetovalka vlade, članica;
Janja Kokolj-Prošek, državna podsekretarka, članica;
– Ministrstva za finance:
Mojca Grošelj, državna podsekretarka, članica;
– Ministrstva za gospodarstvo:
Mihaela Logar, državna podsekretarka za področje regionalnega razvoja, članica;
– Ministrstva za okolje in prostor:
Marko Slokar, državni sekretar, član;
– Službe Vlade Republike Slovenije za evropske
zadeve:
Aleš Hočevar, svetovalec vlade, član;
2. javnih agencij:
– Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
Igor Hrovatič, državni podsekretar, član
– Agencije RS za regionalni razvoj:
Janja Pečar, svetovalka vlade, članica;
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3. gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:
Ervin Kuhar, direktor, član;
– Gospodarske zbornice Slovenije:
Silvester Čotar, sekretar Združenja agroživilstva, član;
– Sindikat kmetov Slovenije:
Marjan Gorenc, predsednik sindikata, član;
– Zadružna zveza Slovenije:
Bojan Rus, KZ Ptuj, član.
Predstavnike v nadzornem odboru predlagajo njihovi
predstojniki. Spremembe v članstvu nadzornega odbora se
morajo sporočiti predsedujočemu in drugim članom nadzornega odbora.
Predstavniki Komisije Evropskih skupnosti in Delegacije Evropske Komisije v Sloveniji imajo v nadzornem odboru
svetovalno funkcijo.
3. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Predsednika nadzornega odbora in namestnika
predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predsednika odbora ne more biti imenovan predstavnik Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
4. člen
V skladu s pristojnostmi, določenimi v uredbi o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja
2000–2006 (Uradni list RS, št. 114/00), nadzorni odbor
zlasti:
– spremlja učinkovitost in kvaliteto izvajanja predpristopnega programa SAPARD,
– daje soglasje na vsebino programa SAPARD ali pripombe glede možnih prilagoditev programa SAPARD, vključno z materialnimi in finančnimi indikatorji za spremljanje
pomoči,
– proučuje in odobri izbirne kriterije za vsak posamezen ukrep, določen v programu SAPARD,
– tekoče spremlja napredek v zvezi s postavljenimi cilji
iz programa SAPARD,
– proučuje rezultate izvajanja, predvsem doseganje ciljev pri različnih ukrepih programa SAPARD,
– prouči in potrdi letna poročila in zaključno poročilo o
izvajanju programa SAPARD, preden se ta pošlje Komisiji
EU,
– prouči in odobri vsak predlog glede vsebinske spremembe sklepa Komisije Evropskih skupnosti o dodelitvi sredstev skupnosti,
– lahko predlaga Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja ustrezne prilagoditve in popravke postopkov izvajanja, ki bi pospešili ali omogočali doseganje postavljenih
ciljev v programu SAPARD,
– usklajuje ukrepe informiranja in obveščanja, ki jih
mora izvesti Republika Slovenija v zvezi z ukrepi programa
SAPARD.
5. člen
Način dela nadzornega odbora se določi v poslovniku,
ki ga nadzorni odbor sprejme na svoji prvi seji. Če nadzorni
odbor predvideva bistvene dopolnitve in spremembe poslovnika, jih pred sprejemom sporoči Komisiji Evropskih
skupnosti.
Nadzorni odbor odloča na seji, ki jo skliče in vodi
predsednik nadzornega odbora najmanj dvakrat letno. Ostale seje lahko skliče predsednik na svojo pobudo ali na
zahtevo enega od članov nadzornega odbora ali Komisije
Evropskih skupnosti.
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6. člen
Sklepi nadzornega odbora so sprejeti, če jih sprejmejo
vsi navzoči člani nadzornega odbora. Če sprejeti sklepi vplivajo na spremembo programa SAPARD ali uresničevanje
ciljev iz programa SAPARD, jih mora sprejeti tudi Vlada RS.
Nadzorni odbor mora zagotoviti usklajeno spremljanje
in nadzor nad izvajanjem programa SAPARD in o tem redno
obveščati skupni nadzorni odbor (Joint Monitoring Committee), ki je pristojen za nadzor nad vsemi programi predpristopne pomoči.
7. člen
Strokovno in administrativno tehnično podporo nadzornemu odboru zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nadzorni odbor ima sekretarja, ki ga imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Finančna sredstva za delovanje nadzornega odbora
zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 118-52/00
Ljubljana, dne 15. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1478.

Pravilnik o spremembi pravilnika o omejitvi
dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih
snovi in pripravkov

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za okolje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o omejitvi dajanja
v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi
in pripravkov
1. člen
“V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe
določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št.
73/99) se 19., 21. in 33. točka priloge spremenijo tako, da
se glasijo:
19. Organokositrne spojine
1. Se ne smejo dajati na trg in uporabljati kot snovi ali
sestavine pripravkov, kadar delujejo kot biocidi v barvah za
preprečevanje obraščanja, kjer organokositrne spojine niso
kemijsko vezane na vezivo (free association antifouling).
2. Se ne smejo uporabljati kot snovi ali sestavine pripravkov, kadar delujejo kot biocidi za preprečevanje obraščanja mikroorganizmov, rastlin ali živali:
a) na lupinah:
– plovil, katerih celotna dolžina (opredeljena s standardom ISO 8666), je manjša od 25 metrov;
– plovil vseh dolžin, ki se uporabljajo pretežno za plovbo po rekah in jezerih;
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b) na varovalnih mrežah, plavačah, mrežah in vseh
drugih pripravah ali opremi, ki se uporablja za lov ali gojenje
rib, rakov ali školjk;
c) na vseh v celoti ali delno potopljenih pripravah ali
opremi.
Take snovi in pripravki:
– se lahko dajejo na trg le v embalaži s prostornino
najmanj 20 litrov;
– se ne smejo dajati v splošno uporabo, ampak le v
uporabo poklicnim uporabnikom.
Ne glede na določbe pravilnika, ki ureja razvrščanje,
pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, mora biti na embalaži še dodatno čitljivo in neizbrisno
napisano: “Ne uporabljati na plovilih, katerih celotna dolžina
je manjša od 25 metrov ali na plovilih vseh dolžin, ki se
uporabljajo pretežno za plovbo po rekah in jezerih kot tudi
ne na pripravah ali opremi, ki se uporablja za lov ali gojenje
rib, rakov ali školjk. Samo za poklicne uporabnike”.
3. Se ne smejo uporabljati ne kot snovi, ne kot sestavine pripravkov, namenjenih za pripravo tehnološke vode za
industrijo.
21. Pentaklorofenol, njegove soli in estri
CAS ŠT.: 87-86-5
EINECS ŠT.: 201-778-6
Se ne smejo uporabljati v koncentraciji, ki je enaka ali
večja od 0,1 masnih odstotkov, tako v snoveh, kot tudi v
pripravkih, ki se dajejo na trg.
Ta določba ne velja za odpadke, če je to urejeno s
posebnim predpisom.
33. Ogljikov tetraklorid
CAS ŠT.: 56-23-5
EINECS ŠT.: 200-262-8
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/01-5
Ljubljana, dne 26. marca 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

1479.

Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih
načrtov za gozdnogospodarsko enoto Rakitna

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov
za gozdnogospodarsko enoto Rakitna
1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Rakitna, št. 04-75/01 z dne 2. 2. 2001,
ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Rakitna, št. 04-75/02 z dne 7. 2. 2001,
ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.

Se ne sme uporabljati v koncentracijah, ki so enake ali
večje od 0,1 masnih odstotkov v snoveh ali pripravkih, ki so
namenjeni splošni rabi in/ali rabi pri postopkih, kjer se uporablja tehnika razprševanja, na primer za čiščenje površin in
čiščenje tkanin.

3. člen
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnih gozdnogospodarskih načrtih iz 1. in 2. člena te odredbe, na
ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih
razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.

Poleg določb iz pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, mora
biti na dozah z aerosoli za zgoraj navedene izdelke še dodatno čitljivo in neizbrisno napisano: “Za uporabo samo v industrijskih postrojenjih”.
To določilo izjemoma ne velja za:

4. člen
Letni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarske
enote Rakitna iz 1. in 2. člena te odredbe so izdelani v treh
izvodih za 1372,42 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Brezovica, oziroma v katastrski občini Rakitna.

a) medicinske ali veterinarske izdelke, če je to urejeno
s posebnim predpisom,
b) kozmetične izdelke, če je to urejeno s posebnim
predpisom.
Poleg pogojev iz prejšnjih treh odstavkov se ogljikov
tetraklorid lahko daje v promet le pod pogoji, določenimi v
odredbi o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 80/97).”

5. člen
Po en izvod letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Rakitna iz 1. in 2. člena te odredbe je
na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
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na, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Rakitna.

venije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast.

6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-04-1/00
Ljubljana, dne 5. marca 2001.

Št. 322-01-4/26-99
Ljubljana, dne 5. marca 2001.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1480.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1481.
Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rast

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rast
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rast, št. 04-56/97 z dne 5. 1.
2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Rast na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast je izdelan v treh izvodih za 1051,93
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v občini Ljubljana, oziroma v katastrskih občinah
Brdo, Dravlje, Ljubljana-mesto, Šentvid, Ježica, Stožice,
Vižmarje, Zadobrova, Ajdovščina, Bizovik, Gradišče II, Golovec, Karlovško predmestje, Prule, Rudnik, Slape, Šmartno ob Savi, Spodnja Šiška, Štepanja vas, Vič, Zgornja
Šiška, Šujica, Poljansko predmestje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slo-

Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko
ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in
divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin,
zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 –
ZZZiv, 101/99 in 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja
vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije

ODLOČBO
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza
v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja
Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in
prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih
in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št.
16/01, 17/01, 18/01 in 21/01) se III. del spremeni tako,
da se glasi: »Zaradi dodatnih preventivnih ukrepov se iz
Velike Britanije, Francije, Nizozemske in Irske prepoveduje
uvoz in prevoz živih živali, mesa, živil, surovin in odpadkov
od vseh vrst živali (ne velja za ribe in druge vodne živali ter
njihove izdelke) ter krme živalskega izvora, ki izvira od vseh
vrst živali (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah,
namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne
živali ter ribjo moko).«
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-5/01- 4
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS
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USTAVNO SODIŠČE
1482.

Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 145.c člena zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Marka Gogale iz Ljubljane in Johna Dušana Breznika iz ZDA,
ki ga zastopa Janez Gruden, odvetnik v Ljubljani, na seji dne
15. marca 2001

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
145.a člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni
list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list
RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) se zavrne.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98 in 26/99)
se zavrne.
3. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti
145.c člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se sprejmeta.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Marko Gogala navaja, da je bila njegova
družina edina lastnica ene najuspešnejših tovarn. Junija
1945 naj bi bila tovarna brez vsakega razloga zaplenjena,
avgusta istega leta pa naj bi bili lastniki podjetja obsojeni na
zaplembo celotnega premoženja in pogojne zaporne kazni.
Ta kazenska sodba je bila leta 1993 razveljavljena. Pobudnik naj bi z ostalimi upravičenci že leta 1992 vložil zahtevke
za vrnitev premoženja po zakonu o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 27/91 in nasl. – v nadaljevanju: ZDen), te zahtevke pa naj bi upravni organi zavrnili zaradi vložitve zahtevka po
zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljevanju:
ZIKS). Pobudnik zatrjuje, da je ustavno sodišče v odločbi št.
U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998 (Uradni list RS, št. 56/98 in
OdlUS VII, 150) navedlo veliko napačnih podatkov in trditev
glede vrednosti podržavljenega premoženja. Meni, da bi
zbrani podatki o vloženih odškodninskih zahtevkih pokazali,
da ne presegajo finančnih zmožnosti države. Zato naj bi bili
sporni in nedokazani razlogi, zaradi katerih naj bi bile določbe 145.a in 145.c člena ZIKS v skladu z ustavo. Po določbi
145.c člena ZIKS naj bi bili upravičenci, ki uveljavljajo svoje
zahtevke po določbah ZIKS, tudi v slabšem položaju od
upravičencev, ki uveljavljajo vračilo podržavljenega premoženja po ZDen. Drugi odstavek 72. člena ZDen naj bi denacionalizacijskim upravičencem omogočal zahtevati odškodnino zaradi nemožnosti uporabe podržavljenega premoženja od dneva uveljavitve ZDen do vrnitve premoženja, upravičenci po ZIKS pa naj bi imeli pravico do take odškodnine le
od dneva vložitve zahtevka za povrnitev škode pri Ministrstvu
za pravosodje. V pobudnikovem primeru naj bi šlo za razliko
treh let. Pobudnik izpodbija tudi prvi odstavek 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98 in 26/99 – v
nadaljevanju: ZIKS-G), ker naj bi povzročil neenakost med
upravičenci. Do uveljavitve ZIKS-G naj bi sodišča o zahtevkih nekaterih upravičencev že odločala tako, da naj bi ti
upravičenci do takrat odškodnine že dobili plačane. Zato naj
bi bili drugi upravičenci zaradi neodločanja sodišč do uveljavitve ZIKS-G v primerjavi s prej navedenimi upravičenci v
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slabšem položaju. Poleg tega naj bi tudi drugi odstavek 3.
člena ZIKS-G, ki je bil uveljavljen z zakonom o dopolnitvi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 26/99 – v nadaljevanju: ZIKS-H), upravičencem ne omogočal povrnitve vseh
stroškov, ki naj bi jih imeli v zvezi s postopki in pripravami za
razveljavitev kazni zaplembe premoženja in v zvezi z izdelavo
odškodninskega zahtevka po določbah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP) ter zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni
list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju: ZOR). Določbe 145.a in 145.c člena ZIKS ter 3. člena ZIKS-G naj bi bile
v neskladju z 2., 3., 8., 14., 15., 22., 23., 26., 30., 33.,
153., 155. in 157. členom ustave.
2. Pobudnik Marko Gogala izpodbija tudi določbe
145.b člena ZIKS. Ta del pobude je ustavno sodišče zaradi
skupnega obravnavanja združilo z zadevo št. U-I- 426/98.
3. Pobudnik John Dušan Breznik navaja, da je Vrhovno
sodišče že leta 1991 spremenilo kazenski sodbi iz leta
1948, tako da se kazen zaplembe ne izreče. Leta 1992 naj
bi bilo zaplenjeno nepremično premoženje vrnjeno pokojnima lastnikoma. Dediči pa naj bi leta 1996 vložili tožbo zaradi
izgubljenega dobička. Republika Slovenija naj bi v tej pravdi
ugovarjala tožbenemu zahtevku, sklicujoč se na 145.c člen
ZIKS.
4. Člen 145.c člen ZIKS izpodbija, ker naj bi bila
izključitev odškodnine zaradi nemožnosti uporabe in upravljanja premoženja oziroma odškodnine zaradi izgubljenega
dobička v času od pravnomočne odločitve o razveljavitvi
kazni zaplembe premoženja do dneva vložitve zahteve za
povrnitev škode pri Ministrstvu za pravosodje v neskladju z
2., 14., 26. in s 30. členom ustave. Izpodbijana določba
naj bi premoženjske pravice za nazaj pogojevala s formalnim
ravnanjem (z vložitvijo zahteve za povrnitev škode pri Ministrstvu za pravosodje), ki naj bi pred ZIKS-G ne bilo predvideno. Pobudnik meni, da oškodovanec odškodninskega
zahtevka ne more postaviti, dokler sodišče ne odloči o
načinu vrnitve premoženja. Do takrat naj bi tudi ne bila znana
višina škode. Obsojence pa naj bi postavljala tudi v slabši
položaj, kot ga imajo upravičenci do denacionalizacije, ki jim
je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisov, navedenih v 3. členu ZDen. Denacionalizacijski upravičenci naj
bi imeli na podlagi drugega odstavka 72. člena ZDen pravico zahtevati odškodnino zaradi nemožnosti uporabe in upravljanja podržavljenega premoženja od uveljavitve ZDen do
vrnitve premoženja. Zato naj bi moral imeti dan pravnomočnosti sodne odločbe, s katero je bil obsojenec v obnovljenem postopku oproščen obtožbe ali s katero je bil kazenski
postopek ustavljen, vsaj enak pomen, kot ga ima datum
uveljavitve ZDen, tj. 7. 12. 1991.
B)–I
5. Z ZIKS-G uveljavljena nova ureditev vračanja premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 31. 12. 1958, je že bila predmet presoje v zadevi št. U-I-60/98. Ustavno sodišče je ugotovilo, da
145.a in 145.c člen nista v neskladju z ustavo. Ugotovilo je
tudi, da 5. točka 145.b člena ZIKS ni v skladu z ustavo,
kolikor ne določa roka, v katerem mora biti izdan poseben
zakon o izdaji obveznic, 3. člen ZIKS-G pa, kolikor ne določa, da imajo neupravičeno obsojeni ali njihovi dediči, ki so
začeli postopke za vrnitev premoženja oziroma plačilo odškodnine pred njegovo uveljavitvijo, pravico do povrnitve
stroškov postopka tudi za del zahtevka, s katerim glede na
določbo 3. člena ZIKS-G ne bodo uspeli. Ta člen namreč
določa, da se nepravdni in pravdni postopki v zvezi z vrnitvijo
zaplenjenega premoženja, ki so se začeli pred uveljavitvijo
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ZIKS-G, pa do dneva njegove uveljavitve še niso bili pravnomočno končani, končajo po tem zakonu. Iz obrazložitve
citirane odločbe je razvidno, da je ustavno sodišče presodilo, da poseg v navedene postopke, ki so bili ob uveljavitvi
ZIKS-G že v teku, ni v neskladju z ustavo (47. točka obrazložitve odločbe št. U-I-60/98). Ugotovljena neustavnost 5. točke 145.b člena ZIKS in 3. člena ZIKS-G je bila odpravljena z
uveljavitvijo ZIKS-H. Zakonodajalec pa je v prehodni določbi
266. člena novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list RS, št. 22/00 – v nadaljevanju: ZIKS-1) določil,
da z ZIKS-G uveljavljena ureditev ostane v veljavi.
6. Pobudnik Marko Gogala v zvezi z izpodbijanimi določbami 145.a člena ZIKS in prvega odstavka 3. člena
ZIKS-G ne navaja razlogov, ki jih ustavno sodišče ni upoštevalo v zadevi št. U-I-60/98. Pobudnik ne navaja, iz česa naj
bi izhajalo, da so upravičenci po ZIKS glede povrnitve stroškov v slabšem položaju kot upravičenci po ZDen, določbe
ZIKS in ZDen pa same po sebi takega pavšalnega mnenja
tudi ne potrjujejo. Drugi odstavek 3. člena ZIKS-G, ki je bil
uveljavljen s 1. členom ZIKS-H, namreč izrecno določa, da
imajo upravičenci do vrnitve zaplenjenega premoženja po
ZIKS pravico do povračila pravdnih stroškov, ki so jih imeli
do dneva uveljavitve tega zakona, in to tudi za tisti del zahtevka, s katerim glede na novo ureditev ne bodo uspeli.
Člen 71 ZDen določa, da stranke v postopku denacionalizacije po tem zakonu ne plačujejo taks, za odločanje o stroških postopka pa se uporabljajo predpisi o postopku, ki se
uporablja pred organom za denacionalizacijo.
7. Glede na navedeno je pobuda za začetek postopka
za oceno ustavnosti 145.a člena ZIKS in 3. člena ZIKS-G
očitno neutemeljena. Zato jo je ustavno sodišče zavrnilo.
B)–II
8. Vrnitev zaplenjenega premoženja je urejena v ZIKS.
Povrnitev škode, rehabilitacijo in postopek za uveljavitev
drugih pravic pa ureja XXXII. poglavje ZKP (členi od 538 do
546). Na podlagi navedenih določb ZKP lahko obsojeni
zahtevajo iz naslova povrnitve škode zaradi neupravičene
zaplembe premoženja tudi odškodnino za izgubljeni dobiček. Po drugem odstavku 539. člena ZKP se je moral
oškodovanec pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode pri
sodišču s svojo zahtevo obrniti na Ministrstvo za pravosodje.
Od uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98 – ZKP-A)
je treba to zahtevo nasloviti na državno pravobranilstvo. Namen tega predhodnega postopka je doseči sporazum o
obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine.
9. Člen 145.c ZIKS pa je izključil povrnitev izgubljenega dobička, ki so ga obsojeni do uveljavitve ZIKS-G lahko
zahtevali na podlagi navedenih določb ZKP kot eno od oblik
odškodnine, če je bilo premoženje zaplenjeno v kazenskih
postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 31. 12. 1958.
Ta člen namreč določa, da se tem osebam ne priznajo
odškodninski zahtevki zaradi nemožnosti uporabe oziroma
upravljanja premoženja in iz naslova katerihkoli izgubljenih
dobičkov po pravilih odškodninskega prava v času od zaplembe premoženja do vložitve zahteve za povrnitev škode
pri Ministrstvu za pravosodje.
10. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-60/98 že
presojalo 145.c člen ZIKS, vendar ne iz razlogov, navedenih v obravnavanih novih pobudah. V citirani zadevi se je
namreč presoja 145.c člena nanašala na izključitev odškodninskih zahtevkov zaradi izgubljenega dobička v času od
zaplembe dalje in na uravnoteženje poprav krivic zaradi podržavljanja premoženja na način, ki pomeni omejitev pravice
do povračila škode iz naslova zaplembe premoženja za celotno obdobje po podržavljenju. Ustavno sodišče je v zvezi s

Uradni list Republike Slovenije
tem ocenilo, da je izenačitev položajev neupravičeno obsojenih s položajem vseh upravičencev do poprave povojnih
krivic primerno sredstvo in da zakonodajalec svojega namena ne bi mogel doseči z milejšim ukrepom.
11. Ustavno sodišče pa z odločbo št. U-I-60/98 ni
presojalo, ali je v skladu z ustavo ureditev, po kateri so lahko
odškodninski zahtevki zaradi nemožnosti uporabe oziroma
upravljanja premoženja oziroma odškodninski zahtevki zaradi izgubljenega dobička izključeni tudi po pravnomočnosti
razveljavitve kazni zaplembe premoženja, in ni ugotavljalo,
ali imajo zato upravičenci po ZIKS manjše pravice od pravic,
ki jih imajo denacionalizacijski upravičenci po drugem odstavku 72. člena ZDen. Zato tudi ni presojalo, ali je taka
ureditev v skladu z načelom enakosti. Določbo drugega
odstavka 72. člena kot neposredno pravno podlago zahtevkov za plačilo posebne odškodnine od uveljavitve ZDen
dalje do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji je namreč ustavno sodišče presojalo šele z odločbo št. U-I-22/99
z dne 2. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 1/00 in OdlUS VIII,
273).
12. Zato je ustavno sodišče pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 145.c člena ZIKS združilo za skupno
obravnavanje in ju sprejelo. V nadaljnjem postopku bo ocenilo, ali je izpodbijana ureditev iz zgoraj navedenih razlogov v
skladu z 2., 14., 15., 26., 30. in 33. členom ustave.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
drugega in tretjega odstavka 26. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-156/99
Ljubljana, dne 15. marca 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1483.

Odločba o razveljavitvi 12. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Šentilj v delu, ki vrednoti brezcarinske
prodajalne s številom točk

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Kompas MTS, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa Bogdana Žigon, odvetnica v Ljubljani, na seji dne 15. marca 2001

o d l o č i l o:
Člen 12 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št.
29/95, 2/96 in 31/97) se v delu, ki vrednoti brezcarinske
prodajalne s številom točk, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija 12. člen odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentilj (v nadaljevanju: odlok) v delu, ki vrednoti trgovine v brezcarinskih
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prodajalnah s številom točk. Navaja, da ima na mednarodnem mejnem prehodu Šentilj brezcarinsko prodajalno, zato je zavezanka za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po izpodbijanem odloku. Odlok v prvem odstavku 12. člena določa, da se v posameznih dejavnostih pri
uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v
zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih,
ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnih zemljišč. V
drugem odstavku citirane določbe odloka so določene dodatne točke za vrednotenje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na izjemno ugodnih lokacijah. Med vrstami
dejavnosti na izjemno ugodnih lokacijah so naštete tudi brezcarinske prodajalne na območju Občine Šentilj. Ovrednotene so z 10 000 točkami, kar naj bi bilo nerazumno visoko.
Pobudnica navaja, da opravljanje dejavnosti ni merilo, ki bi
lahko vplivalo na višino nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, saj ne izhaja iz namena te dajatve. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) naj bi ne predvideval takšnega merila. Opravljanje dejavnosti v brezcarinskih prodajalnah naj bi bila poslovna odločitev pobudnice. V 61. členu ZSZ84 primeroma
našteva merila za predpisovanje nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč. Občine naj bi določile še druga merila,
vendar v skladu z naravo in namenom stavbnih zemljišč.
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč naj bi se plačevalo za uporabo zemljišč glede na njihovo namembnost, lego,
komunalno opremljenost in druge okoliščine, ki vplivajo na
uporabnost zemljišč. Tudi 7. člen dogovora o usklajevanju
meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in meril za določanje
višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86 – v
nadaljevanju: dogovor) le pojasnjuje merilo izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih.
Občine naj bi zato to merilo opredelile v odlokih s kriteriji.
Pobudnica navaja, da predstavlja obravnavana obveznost
zaradi višine posebno dajatev, za pobiranje katere občina
nima pooblastila v zakonu niti v ustavi. Dajatev naj bi bila
dejansko davek na dobiček, vendar s pomanjkljivostjo, saj
ni odvisna od dobička, temveč je fiksna. Pobudnici naj bi se
dohodek zmanjševal že od 1. 7. 1997 dalje, ker je Republika Avstrija začela izvajati odredbo, ki je prizadela brezcarinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih. To naj bi bili
upoštevali tudi davčni organi in ji znižali mesečne akontacije
davka na dobiček. Izpodbijana določba odloka naj bi bila v
nasprotju s pravico do enakosti pred zakonom po 14. členu
ustave. Zaradi visokih obveznosti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča naj bi bila pobudnica omejena
v konkurenci z ostalimi gospodarskimi subjekti, kar je v
nasprotju s 74. členom ustave.
2. Občina Šentilj v odgovoru navaja, da lokalne skupnosti predpisujejo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč do sprejema novega predpisa o premoženjskem davku
na podlagi meril, ki jih določa 61. člen ZSZ84. Nadomestilo
naj bi predstavljalo vir občinskega proračuna za financiranje
javne porabe na ravni lokalne skupnosti. Pravna podlaga za
obveznost plačevanja nadomestila naj bi ne bila lastninska
pravica na stavbnem zemljišču, temveč dejanska uporaba
stavbnega zemljišča, kar v obravnavanem primeru predstavlja brezcarinsko prodajalno. Na odločitev pobudnice o vrsti
poslovanja v brezcarinski prodajalni naj bi ne bilo mogoče
vplivati z višino nadomestila. Tudi dogovor naj bi v 7. členu
urejal povečano vrednost stavbnih zemljišč zaradi lokacijskih in drugih ugodnosti, ki pripadajo občini, na območju
katere se nahajajo. V citirani določbi naj bi dogovor predvideval uporabo merila izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Trgovina v brezcarinskih prodajalnah naj bi bila izjemno profitna, kar vpliva
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na obdavčitev subjektov, ki jo opravljajo. Merila, ki so določena z izpodbijano določbo odloka, naj bi bila zakonita in v
skladu z namenom nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Občina naj bi jih predpisala v skladu s 147. členom
ustave, po katerem lokalne skupnosti predpisujejo davke in
druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon.
Občina pripominja, da odredba Republike Avstrije velja le za
njene državljane. Tudi ustavno sodišče naj bi bilo v odločbi
št. U-I-217/97 z dne 5. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 24/98
in OdlUS VII, 34) zavzelo stališče, da morajo biti kriteriji
predpisovanja in določanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč povezani z lastnostmi zemljišča in njegovimi
prednostmi oziroma namembnostjo in pri tem navaja tudi
namen zemljišč za opravljanje poslovnih dejavnosti.
B)
3. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. V izpodbijanem 12. členu odloka je predvideno, da
se v posameznih dejavnostih pri uporabi zazidanega stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so
posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj I.
območja. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na izjemno ugodnih lokacijah se
obračunajo za dejavnosti, ki so v nadaljevanju naštete. Med
naštetimi je določena tudi brezcarinska prodajalna, ki je
ovrednotena z 10 000 točkami.
5. V 61. členu ZSZ84, ki še velja na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v
nadaljevanju ZSZ), je postavljeno načelo, da nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča določijo občine v skladu z
dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se
plačuje nadomestilo, in za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pri čemer upoštevajo zlasti:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te
objekte in naprave;
– lego, namembnost in smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča;
– izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih;
– merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
6. Merilo izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem
dohodka je operacionalizirano v 7. členu dogovora. Pri določanju izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih se upošteva ugodnost lokacije poslovnega prostora glede na možnost ustvarjanja dohodka v
nekaterih dejavnostih (zlasti trgovina, gostinska dejavnost,
obrtna dejavnost in podobno) in možnost intenzivnejše rabe
komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo
stroške proizvodov in storitev. V prvem odstavku 9. člena
dogovora je najprej predvideno, da bodo občine višino nadomestila določile z metodo točkovanja in z določitvijo vrednosti točke, v drugem odstavku pa so navedena razmerja,
ki naj bi jih občine upoštevale pri določanju točk glede na
dogovorjena merila. Pri tem je predvideno, da se za opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti
in napravami v okviru dogovorjenih stopenj opremljenosti na
število točk, ki bodo določene za posamezno stopnjo opremljenosti, lahko doda ali odbije določen odstotek točk za
naslednje elemente:
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– za lego in namembnost ter nesmotrno uporabo stavbnega zemljišča;
– za izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
– za večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
7. Z izpodbijano določbo odloka ni določen odstotek
od točk, ki so po 7. členu odloka predpisane za posamezno
stopnjo opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami, kot to predvideva 9. člen dogovora. Znotraj prvega območja (območja so po 5. členu
odloka vrisana na kartah) izpodbijana določba odloka našteva med drugimi zavezanci tudi brezcarinske prodajalne, ker
zaradi lokacije stavbnih zemljišč dosegajo izjemne ugodnosti pri pridobivanju dohodka. Obremenjene so z 10 000
dodatnimi točkami. Primerjava te obremenitve pobudnice z
morebitno najvišjo možno obremenitvijo ostalih zavezancev
po odloku pokaže, da obremenitev pobudnice večkratno
presega najvišjo možno obremenitev ostalih zavezancev s
plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pobudnica očita, da je zaradi višine obremenitve v neenakopravnem položaju, kar je v nasprotju z drugim odstavkom
14. člena ustave, ki zagotavlja, da so pred zakonom vsi
enaki.
8. Pobudnica je priložila listino, iz katere izhaja višina
letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po
posameznih podružnicah na različnih mejnih prehodih od
leta 1994 do leta 1998. Iz nje izhaja, da se je v letu 1996
višina nadomestila za podružnico na mejnem prehodu Šentilj občutno povečala (za skoraj osemindvajsetkrat). Odlok je
bil sprejet v letu 1995, vendar se je po 22. členu začel
uporabljati s 1. 1. 1996. Za spremembo višine nadomestila
nasprotni udeleženec ne navaja razlogov, ki bi utemeljevali
spremembo osnove (na primer spremembo poslovnih površin). Osemindvajsetkrat višja obveznost iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je posledica vrednotenja s številom točk po izpodbijani določbi odloka. Pri določitvi dodatnega števila točk pa je bilo upoštevano le merilo
izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
9. Iz velikosti zvišanja obremenitve pobudnice in tudi iz
odgovora nasprotnega udeleženca izhaja, da je obremenitev pobudnice z dodatnim številom točk posledica ocene,
da je trgovina v brezcarinskih prodajalnah zaradi lokacije
poslovnih prostorov izjemno profitna. Izjemna donosnost
dejavnosti, ki se lahko opravlja samo na določenih lokacijah, je po izrecni določbi tretje alinee 61. člena ZSZ okoliščina, ki jo občina utemeljeno upošteva, ko določa višino
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ta okoliščina
je v razumni povezavi s predmetom urejanja: logiki, naj uporabnik plača nadomestilo tudi v odvisnosti od tega, koliko
mu lokacija ali posamezne druge značilnosti zemljišča omogočajo ugodnejše ali celo izjemno ugodne pogoje gospodarjenja, ni mogoče očitati arbitrarnosti. Neenakost, ki se na
ta način vzpostavlja med posameznimi zavezanci, zato sama
po sebi ni v nasprotju z določbo drugega odstavka 14. člena
ustave. Vendar pa načelo enakosti pred zakonom terja tudi
upoštevanje sorazmerja med dodatno ugodnostjo in s tem
zvezanimi dodatnimi bremeni, ki jih z različnim urejanjem
pravnih položajev nalaga normodajalec posameznim zavezancem. Načelu enakosti ustreza samo takšna normativna
različnost, ki ustreza različnosti dejanskih stanj, s tem da
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razlikovanje ne sme biti arbitrarno in mora predpis v okviru
svojega namena izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti položajev, ki so podlaga za normativno razlikovanje.
Ne zadošča torej, da je izbrani kriterij razlikovanja v razumni
povezavi s predmetom (različnega) pravnega urejanja. Tudi
uporaba izbranega kriterija mora prestati preizkus razumnosti na način, da do konca izpelje logiko, ki opravičuje razlikovanje: višina dodatne obremenitve mora biti v razumnem
sorazmerju z višino dodatnega dohodka, ki ga prinaša izjemno ugodna lokacija. V konkretnem primeru pa gre za tako
velike razlike v obremenitvi posameznih subjektov, da lahko
izpodbijani predpis prestane takšen prizkus le, če normodajalec v postopku ustavnosodne presoje navede podatke, ki
jih je uporabil pri določitvi sorazmerja med posameznimi
obremenitvami. Če normodajalec takšnih podatkov ne navede, lahko ustavno sodišče upošteva tudi podatke iz gradiva v
normodajnem postopku ali podatke, ki so mu dostopni na
kakšen drug način. V tem primeru ustavno sodišče ni imelo
na razpolago nikakršnih podatkov, ki bi utemeljevali tako
velike razlike, zato je izpodbijana ureditev v delu, ki za pobudnico uvaja dodatno obremenitev, v neskladju z načelom
enakosti po drugem odstavku 14. člena ustave.
10. Pobudnica ni zatrjevala posledic, zaradi katerih bi
bilo treba izpodbijano določbo odpraviti. Ustavno sodišče je
zato iz zgoraj navedenega razloga 12. člen odloka v izpodbijanem delu razveljavilo. Ker je ustavno sodišče določbo
razveljavilo že iz razlogov, navedenih v prejšnji točki, ni
presojalo še njene skladnosti s 74. členom ustave.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-357/98-7
Ljubljana, dne 15. marca 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
1484.

Sklep o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje
obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih
instrumentov

Na podlagi 4. točke sklepa o pošiljanju podatkov o
uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št.
73/95) ter 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje obrazcev
o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1
V drugem odstavku 3. točke navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/95 in 70/99) se doda nov stavek,
ki se glasi:
»Na obrazcu EB banke poročajo redno četrtletno.«
2
Za 10. točko se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. OBRAZEC SPI-EB: UPORABA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
Banka vpiše:
– V stolpce 1 do 8 podatke o uporabi bančnih storitev
za fizične osebe in samostojne podjetnike, v stolpce 9 do
16 podatke o uporabi bančnih storitev za pravne osebe.
– V stolpca 1 in 9 število komitentov banke ob koncu
obdobja za katerega poroča.
– V stolpca 2 in 10 število komitentov, ki so bili ob
koncu obdobja, za katero poroča, uporabniki storitev elektronskega bančništva.
– V stolpca 3 in 11 število opravljenih transakcij komitentov banke v četrtletju, za katero poroča.
– V stolpca 4 in 12 število opravljenih plačil komitentov
preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero poroča. Poročevalci navedejo plačila navezujoča se na plačilni
promet v Republiki Sloveniji z instrumenti kot so splošna
položnica, posebna položnica, virmanski nalog, nakazilo z
internim prenosom.
– V stolpca 5 in 13 število opravljenih transakcij komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero
poroča. Banke navedejo plačila navezujoča se na plačilni
promet s tujino.
– V stolpca 6 in 14 vrednost opravljenih transakcij
komitentov banke v četrtletju, za katero poroča.
– V stolpca 7 in 15 vrednost opravljenih plačil komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero
poroča. Banke navedejo vrednost plačil navezujočo se na
plačilni promet v Republiki Sloveniji z instrumenti kot so
splošna položnica, posebna položnica, virmanski nalog, nakazilo z internim prenosom.
– V stolpca 8 in 16 vrednost opravljenih plačil komitentov preko elektronskega bančništva v četrtletju, za katero
poroča. Banke navedejo vrednost plačil navezujočo se na
plačilni promet s tujino.
3
Dosedanje točke 11. do 14. navodila postanejo točke
12. do 15.
4
Prvo poročilo na podlagi tega sklepa so banke dolžne
poslati za stanje na dan 31. 3. 2001. Istočasno Banki
Slovenije posredujejo tudi podatke na zadnji dan posameznega četrtletja leta 2000.
5
Doda se nov obrazec SPI-EB: UPORABA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA, ki je sestavni del navodila.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.
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SODNI SVET
1485.

1488.

Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika

Republika Slovenija, Sodni svet, je na 33. seji dne
15. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Murski Soboti se z dnem 15. 3. 2001 imenuje
Milan Forštnarič.
Predsednik
Sodnega sveta
dr. Aleksej Cvetko l. r.

1486.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto podpredsednika
Višjega delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, na 33. seji
dne 15. 3. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
Republika Slovenija, Sodni svet, objavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in organizacijskih izkušenj po
izvolitvi v sodniško funkcijo, ki naj jo v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.
Predsednik
Sodnega sveta
dr. Aleksej Cvetko l. r.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet, je na 33. seji dne
15. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Mariboru se z dnem 15. 3. 2001 imenuje Senada Baltić.
Predsednik
Sodnega sveta
dr. Aleksej Cvetko l. r.

1487.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na
33. seji dne 18. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča
Na položaj svetnika okrajnega sodišča se s 15. 3.
2001 imenuje Jernej Kovše, okrajni sodnik na Okrajnem
sodišču v Novi Gorici.
Predsednik
Sodnega sveta
dr. Aleksej Cvetko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1489.

Aneks, št. 1 k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in
knjigotrške dejavnosti

V skladu s 63. členom kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list
RS, št. 43/00 in 77/00) sklepata pogodbeni stranki:
predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za tisk in
medije,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za grafično, informativno, založniško in knjigotrško dejavnost in
predstavniki delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

A N E K S, št. 1
k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti
1. člen
(1) V prvem odstavku 1. točke tarifne priloge se v tabeli
vrednosti izhodiščnih plač črta beseda “knjigotrška”.
(2) V prvem odstavku 1. točke tarifne priloge se v tabeli
doda nov stolpec z imenom “knjigotrška dejavnost” in naslednjimi vrednostmi izhodiščne plače po posameznih tarifnih
razredih:

Uradni list Republike Slovenije
Tarifni razred

I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

Št.

Izhodiščna plača v SIT za
polni delovni čas za januar 2001
razmerja knjigotrška dejavnost

1,00
1,15
1,30
1,45
1,70
2,20
2,60
3,30

68.183
78.410
88.638
98.865
115.911
150.002
177.275
225.003

3,80

259.094

(3) Višina izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih iz drugega odstavka tega člena velja za januar 2001.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (usklajevanje izhodiščnih plač) se prvemu odstavku doda nov,
drugi odstavek, ki glasi:
“Izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti se na podlagi
predhodnega dogovora pogodbenih partnerjev v mesecu
aprilu 2001 povečajo od 0,9% do največ 2,25%. Stopnja
povečanja izhodiščnih plač se objavi v Uradnem listu RS.”
3. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Delodajalci:
Delojemalci:
Gospodarska zbornica Slovenije Konfederacija sindikatov
Združenje za tisk in medije
Slovenije Pergam
Predsednica UO
Predsednik
mag. Rina Klinar l. r.
Dušan Rebolj l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za grafično, informativno, založniško
in knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.

Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s
sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 3.
2001 pod zap. št. 61/1 in št. spisa 104-01-001/00-004.

1490.

24 / 5. 4. 2001 / Stran 2537

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev
poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju
varstva okolja

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/00), 30. in 38. člena ustanovitvenega akta
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdaja direktor Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po
predhodnem soglasju nadzornega sveta št. 110-02/03 z
dne 29. 3. 2001

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SPLOŠNIH POGOJEV
poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju
varstva okolja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja za vzpodbujanje razvoja
na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00) se
doda nov tretji odstavek 1. člena, ki glasi:
“Splošni pogoji ne veljajo za razpise, ki se financirajo s
sredstvi mednarodnih finančnih ustanov in razpisov, pri katerih so pogoji dodeljevanja pomoči ter merila in kriteriji za
pridobitev pomoči določeni z mednarodno pogodbo ali drugo pogodbo Republike Slovenije oziroma sklada z mednarodno finančno ustanovo.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko neposredno
uporabljajo pravila določena z mednarodno pogodbo ali drugo pogodbo Republike Slovenije oziroma sklada z mednarodno finančno ustanovo.”
2. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo “12. člen
ZVO” nadomesti z besedilom “28. člen ZVO”.
3. člen
V prilogi 1 se v točki: A) Zmanjšanje obremenjevanja
okolja z emisijami snovi in energije doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
“Pri hrupu upoštevamo zmanjšanje čezmerne obremenitve okolja s hrupom:
Število točk
za zmanjšanje
obremenitve s hrupom

Zmanjšanje emisije
hrupa za

šthr
dBA
5
nad 25
4
20–25
3
15–20
2
10–15
1
5–10
pri čemer mora investitor z zmanjšanjem doseči mejno
raven hrupa za posamezno območje oziroma raven.”.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 110-02/03
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Direktor
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Ljubo Žužek l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

LJUBLJANA
1491.

Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih
skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete
četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95 in 70/95) ter 19. člena sprememb in dopolnitev
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 6/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 26. 3.
2001 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov četrtnih
skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete
četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

9. člen
Svet četrtne skupnosti Sostro ima trinajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Sostro se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
10. člen
Svet četrtne skupnosti Golovec ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Golovec se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
11. člen
Svet četrtne skupnosti Rudnik ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Rudnik se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
12. člen
Svet četrtne skupnosti Trnovo ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Trnovo se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov četrtnih
skupnosti in volilne enote za prve volitve v svete četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana. Člani svetov četrtnih
skupnosti se volijo po proporcionalnem načelu.

13. člen
Svet četrtne skupnosti Vič ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Vič se določi
ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

2. člen
Svet četrtne skupnosti Črnuče ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Črnuče se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

14. člen
Svet četrtne skupnosti Rožnik ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Rožnik se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

3. člen
Svet četrtne skupnosti Posavje ima trinajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Posavje se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

15. člen
Svet četrtne skupnosti Šiška ima sedemnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Šiška se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

4. člen
Svet četrtne skupnosti Bežigrad ima sedemnajst čla-

16. člen
Svet četrtne skupnosti Dravlje ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Dravlje se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

nov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Bežigrad se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
5. člen
Svet četrtne skupnosti Center ima sedemnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Center se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
6. člen
Svet četrtne skupnosti Jarše ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Jarše se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
7. člen
Svet četrtne skupnosti Moste ima sedemnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Moste se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
8. člen
Svet četrtne skupnosti Polje ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Polje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.

17. člen
Svet četrtne skupnosti Šentvid ima petnajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Šentvid se
določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
18. člen
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora ima trinajst članov.
Za volitve članov Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-1/00-15
Ljubljana, dne 26. marca 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

GORIŠNICA
1492.

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001

Na podlagi, zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 18. redni seji dne 22. 3.
2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Gorišnica za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001
znašajo 566,500.950 SIT, in sicer v bilanca prihodkov in
odhodkov
– prihodki
566,500.950 SIT
– odhodki
566,500.950 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja.
4. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov se izloči 0,5%
v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
5. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Gorišnica. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
Zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva znotraj posameznih namenov
porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva v višini 2% prejemkov občinskega proračuna za leto 2001.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega občinskega proračuna.

Št.

24 / 5. 4. 2001 / Stran 2539

Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo, če
so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani
pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
občinskem proračunu razporejeni za posamezne namene
ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Župan odloča tudi o:
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-75/2001
Gorišnica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

1493.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občine svet občine
Gorišnica na 18. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Gorišnica za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2000, in sicer:
– prihodki
662,900.647 SIT
– odhodki
640,837.606 SIT.

Stran
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3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2000 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini
22,063.000 SIT.
Presežek prihodkov v višini 22,063.000 SIT se prenese med prihodke leta 2001 za potrebe proračuna Občine
Gorišnica v letu 2001.
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000 sta
prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-74/2001
Gorišnica, dne 23. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

1494.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Gorišnica

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
73/98 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na 18. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali
javno kanalizacijo mešanega tipa,
4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih
voda in njihovih mešanic,
6. čiščenje padavinskih odpadnih vod,
7. redno vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
8. izvajanje meritev in monitoringa.
3. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
izvaja izbrani izvajalec (v nadaljevanju: upravljalec) na podlagi sklepa občinskega sveta.
4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična
in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v 6. členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do priključka
na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami v zgradbah in na zemljiščih.
5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s
pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCA

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinjstvih, industrijskih in pri drugih uporabnikih, odvajanje padavinske vode iz naselij, katera so priključena na javno kanalizacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgovornosti
upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.

6. člen
1. Objekti in naprave uporabnika
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred
izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo ne presega mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo s
trenutno veljavnimi predpisi.

2. člen
Obvezna gospodarska javna služba iz 1. člena tega
odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,

7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se izvede
le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka od objekta, ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem omrežju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen upravljalcu zaradi nadzora. Izgradnjo kanalizacijskega priključka
financira uporabnik in je njegova last.

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju
Občine Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
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8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem priključku.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom.

9. člen
2. Objekti in naprave upravljalca
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno omrežje in naprave
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in manjših naseljih);
b) primarno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih
območjih, manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);
c) magistralno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda regijskega ali medregijskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na
magistralnem omrežju (centralne čistilne naprave).

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega
gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– na priglasitve manjših gradbenih del, v primerih ko se
na priglasitev izvajajo objekti odvajanja in čiščenja odpadnih
vod.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije.

11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma
odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih
vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacijskem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovilcih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s soglasjem upravljalca vodotoka. Način odvodnje meteornih
vod določita upravljalca v soglasjih.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali
enotnega gradbenega dovoljenja:
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja
enotnega gradbenega dovoljenja),
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in
nevarnih snoveh v proizvodnji;
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje če je bilo izdano,
oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek
z navedbo leta izgradnje objekta),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje;
d) soglasje na priglasitve manjših gradbenih del, objektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
– minimalno tehnično dokumentacijo, ki vsebuje mapno kopijo, situacijo z vrisano traso objekta v merilu 1:1000
ali 1:500, geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.

12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, se mora priključiti na
javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, če to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba
javne kanalizacije.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za
vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.

10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključkov.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA JAVNO KANALIZACIJO
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17. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Uporabnik
mora pred izvedbo priključka lastniku-občini poravnati povračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali pri ustreznem
organu le-te pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila povračila.
Uporabnik poravna enkraten znesek povračila ne glede na
to ali se priključuje samo na javno fekalno kanalizacijo, javno
meteorno kanalizacijo, na obojno hkrati, ali v izjemnih primerih na mešan sistem javne kanalizacije.
Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obvestiti uporabnika.
18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in priključkov nadzira upravljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo izvede pod nadzorom
upravljalca le izvajalec, ki je za to usposobljen in ima pisno
pooblastilo upravljalca za izvajanje tovrstnih del. Pisno pooblastilo se izda za dobo enega leta in ni prenosljivo.
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kanalizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE
19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čiščenja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo morajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, evidenco priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska-razmerja,
itd;
– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o
obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti,
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,
– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu,
podatki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev),
– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca.
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V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA
20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se
ugotovi:
– na podlagi odčitkov vgrajenega vodomera na kanalizacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanalizacije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,
– na osnovi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpališču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.
Količino odpadnih voda ugotavlja upravljalec kanalizacijskega omrežja.
21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov
ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljalcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpadnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode, h kateri
mora dodati svoje soglasje pristojna služba Mestne občine
Ptuj.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podlagi
meritev.
23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z
veljavno zakonodajo v RS.
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaženja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.
Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.
Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega mesta.
Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.
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25. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih
razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpadne vode.
26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene
v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljalec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogostosti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.
Uporabnik lahko izvaja meritve sam, le če je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.
Upravljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna.
27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpadnih vod je uporabnik dolžan upravljalca sproti pisno obveščati. V ta namen mu mora redno dostavljajo poročila o
meritvah kvalitete in količine odpadnih vod.
28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh
spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.
29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.
30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico.
VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (vodotesne betonske greznice na praznjenje, čistilne
naprave), na katere se ne navezuje padavinskih voda.
Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praznjenje.
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Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.
32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se opravlja po potrebi, s strani za to pooblaščene organizacije, ki
opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.
Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na fekalno
napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA
33. člen
Upravljalec lahko po opozorilu na stroške uporabnika
prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in padavinske odpadne vode v naslednjih primerih:
1. Če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije.
2. Če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave.
3. Če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim.
4. Če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka.
5. Če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenažne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljalec v soglasju to dopusti.
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.
34. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in
padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na javnih objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odplak, vendar mora o
času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike,
preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno. V času
prekinitve je upravljalec dolžan zagotoviti nadomestno odvajanje odplak.
V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljalec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obvestiti uporabnike.
35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v primeru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi, ki se
pojavljajo s pogostostjo manjšo kot enkrat letno, udorov ter
izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni utemeljeno zahtevati (od upravljalca) odškodnino za škodo, ki bi
eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika. Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v drugih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-ta
nastala po krivdi upravljalca.
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VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.
37. člen
1. Obveznosti upravljalca
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,
tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obveznosti:
– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,
– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh,
– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,
– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,
– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,
– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omrežje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,
– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,
– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,
– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale naprave pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,
– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čiščenja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,
– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,
– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov odvajanja in čiščenja odplak,
– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje.
2. Obveznost uporabnikov
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omrežje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistilne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,
– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,
– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisanih mejnih vrednosti,
– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljalcu,
– omogočijo upravljalcu vzorčenje tehnoloških ali mešanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obratovalnega časa,
– da pri upravljalcu pravočasno vlagajo vloge in ustrezno dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,
– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgradijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljalca,
– da upravljalcu omogočijo pregled interne kanalizacije in čistilnih naprav,
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– da pravočasno opozorijo upravljalca na ugotovljene
pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,
– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,
– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov čiščenja,
– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,
– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih površinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanalizacijski mreži, je dolžan upravljalec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno, (ali pa to naročiti pri upravljalcu kanalskega omrežja),
– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.
38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na
cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
IX. VIRI FINANCIRANJA, OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE
IN ČIŠČENJA ODPLAK
39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.
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40. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanalskega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.
Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.
41. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju
povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.
Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v 20tem členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih
voda posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za
čiščenje 1 m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugotovitev cene je:
c = Q x F x c1
c – cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika ČN (SIT/mes)
Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja 1m3 komunalne odpadne vode, ki
ima 5 ml usedljivih snovi na liter; biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O2/l in kemijsko potrebo po
kisiku z dikromatno metodo (KPKd) 500 mg/l. Ta cena se
določa v skladu z veljavnimi predpisi.
Faktor onesnaženosti vode (F) ima sledeče vrednosti
faktorja f
F = 1 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov
F = 1,25 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov
F = 2,5 pri 1< f < 2,5
F = 5 pri 2,5 < f < 5
F = 8 pri 5 < f < 10
F = f pri f > 10
Za določitev vrednosti faktorja f iz prejšnjega odstavka,
velja enačba:
f = f 1 + f2
f1 = faktor komunalne onesnaženosti
f2 = faktor dodatne onesnaženosti
f1 = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)
Znaki v predhodnem obrazcu (formuli) pomenijo:
A – količina usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2
urah)
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l
KPKd – kemijska potreba po kisiku z dikromatno metodo (mg/l)
n

f2 = ∑ = ci/MVKi ali f2 = z
i=l

ci = izmerjena koncentracija snovi i – onesnaževalca v
reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)
MVKi – v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96) predpisana mejna vrednost posameznega parametra v odpadni vodi, oziroma njegova mejna vrednost iz panožne uredbe, če le-ta obstaja
z – potreben faktor razredčenja (število delov razredčevalne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje
biološke razgradnje mešane bakterijske združbe ne bi bilo
večje od 10%.
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Za f2 se v izračunu upošteva oziroma vzame tisti člen
enačbe, ki ima večjo vrednost.
Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov opravljenih analiz s trenutno veljavno zakonodajo.
Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljalec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.
Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.
42. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je narejen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v primerih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.
V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določenega v opominu, lahko upravljalec ukine dobavo vode in
plombira priključek na javno kanalizacijo.
V objektu z več uporabniki, se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljalcu) objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.
Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim sporazumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljalca kanalizacijskega sistema.
X. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z denarno kaznijo 180.000 SIT se kaznuje za prekršek
upravljalec, če ravna v nasprotju s 14., 17., 18., 19., 33.,
34., 37. in 42. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje posameznik
ali odgovorna oseba upravljalca, če ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.
44. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s
6., 11., 12., 13., 18., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 29.,
30., 31., 32., 37. in 38. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba
za prekršek če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje posameznik
ali odgovorna oseba pravne osebe, če se po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v skladu z 12. členom ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje.
XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
45. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske
službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljalca.
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46. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) uporabnikov ali upravljalcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.
Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
47. člen
Upravljalec uskladi doslej veljavne pravilnike z določbami tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.
48. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 002-03-76/2001
Gorišnica, dne 22. marca 2001.
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sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo na njihov žiro račun
mesečno po dvanajstinah.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o
financiranju političnih strank v Občini Gorišnica številka
062-/11-22 z dne 30. 3. 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 002-03-77/2001
Gorišnica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

GORNJI PETROVCI
1495.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Gorišnica

1496.

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za
leto 2001

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00),
v zvezi s 23. in 35. členom istega zakona ter na podlagi
16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 18. redni seji
dne 22. 3. 2001 sprejel

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 89/99), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/99 in 124/00),
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci
na 17. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Gorišnica

ODLOK
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2001

1. člen
Politični stranki (v nadaljevanju: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za
občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah,
pod pogojem, da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Višina sredstev, ki so namenjene financiranju strank,
se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 2001 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna
ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
I. Skupaj prihodki
410,208.297,00
– davčni prihodki
45,225.000,00
– nedavčni prihodki
13,090.000,00
– transferni prihodki
351,893.297,00
II. Skupaj odhodki
492,259.650,72
– tekoči odhodki
76,502.000,00
– tekoči transferi
129,831.528,08
– investicijski odhodki
261,426.122,64
– investicijski transferi
23,000.000,00
– rezerve
1,500.000,00
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
–82,051.353,72
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B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Št.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Prejeta minus dana posojila in
Spremembe kapitalskih deležev
Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje proračuna
Povečanje oziroma zmanjšanje
sredstev na računih
– stanje sredstev na računih ob
koncu preteklega leta

80,000.000,00
80,000.000,00
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10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni
odbor občine Gornji Petrovci in o svojih ugotovitvah poroča
občinskemu svetu.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu
občine predložiti finančne načrte in načrte razvojnih programov za leto 2002 do 30. oktobra 2001 ter zaključne račune
za leto 2001 do 10. marca 2002.

2,051.353,72

3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno
in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta in župana ni drugače
določeno, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske odhodke.
6. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost
in delovno dobo.

12. člen
Od prihodkov proračuna se v obvezno rezervo izloči
0,5 % od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se
uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo uporabnikom na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Gornji Petrovci je
odgovoren župan.
13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za
določne namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.

8. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska
sredstva.

14. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se
zaradi neenakomernega pritekovanja prihodkov ne more
uravnovesiti izvrševanja proračuna, vendar le do višine 5 %
sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.

9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte in zaključne račune.

15. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.

7. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti
ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna
občine.
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16. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in
prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so
prihodek občinskega proračuna.
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ODLOK
o režijskem obratu v Občini Grad
I. SPLOŠNA DOLOČBA

17. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
18. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,
ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
19. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih
cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.
20. člen
Vse investicije, ki se izvajajo v občini in pri kateri sodeluje s svojimi sredstvi krajevna skupnost se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta za posamezno investicijo.
21. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun
in krajevne skupnosti se za leto 2001 vodijo v računovodski
službi Občine Gornji Petrovci. Krajevne skupnosti se lahko
odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz
proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 885/2001
Gornji Petrovci, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

GRAD
1497.

Odlok o režijskem obratu v Občini Grad

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00) in 5. točke 7.
člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00)
je Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3.
2001 sprejel

1. člen
S tem odlokom Občina Grad, s sedežem pri Gradu,
Grad 172, 9264 Grad, ustanavlja režijski obrat kot notranjo
organizacijsko enoto Občine Grad.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Grad. Režijski
obrat bo v prvi fazi štel dva delavca. V nadaljevanju delovanja
režijskega obrata je možna dodatna zaposlitev. Na predlog
župana Občine Grad (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Grad.
3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere jim
dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Grad. Po
predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine
Grad.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Grad,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
A) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
5. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih cest, javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
6. oskrba s pitno vodo,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
10. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov.
B) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
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2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
5. zimska služba,
6. postavljanje reklamnih objektov,
7. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
8. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
9. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena
dela,

Št.
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V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o
delovanju režijskega obrata.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 178/2001
Grad, dne 20. marca 2001.

10. odčitavanje vodomerov,
11. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor
nad pitno vodo iz lokalnih virov in
12. vsa druga vzdrževalna dela.

Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

IV. KONCESIJA

1498.
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
8. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 6. člena pod točko A
in B, katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
9. člen
Občina Grad pridobiva koncesionarje na podlagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni list RS, št.
49/98).
10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko
pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine
Grad, na predlog župana.
11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisane
dejavnosti.
12. člen
Varščina se koncesionarju ne vrača.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je
Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3.
2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Grad
1. člen
V statutu Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00) se v 9. členu za drugim odstavkom dodajo trije novi
odstavki, ki se glasijo:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz drugega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave, je
potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister
dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.“
2. člen
V 12. členu se v drugem stavku za besedo “večina“
doda beseda “opredeljenih“.
3. člen
V zadnji alinei 16. člena se črta besedica “ta“.
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4. člen
Besedilo v prvem odstavku 21. člena se v celoti črta in
se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta, razen če zakon določa drugačno večino.“
5. člen
V 24. členu se v drugem odstavku za tretjo alineo doda
nova alinea, ki se glasi:
“– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom.“
Četrta alinea postane peta alinea.
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1499.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Grad

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je
Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3.
2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Grad

7. člen
V prvem odstavku 39. člena se v celoti črta drugi
stavek in se nadomesti z:
“Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Grad (Uradni
list RS, št. 60/99) se v 23. členu doda šesti odstavek, ki
glasi:
“V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje občinskega sveta, lahko občinski svet na predlog župana odloči o
posameznem gradivu, ne da bi se sestal (korespondenčna
seja).“

8. člen
V četrtem odstavku 40. člena se za besedno zvezo “z
večino“ doda beseda “opredeljenih“.

2. člen
Besedilo 44. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki glasi:

6. člen
V 30. členu se v zadnji alinei za besedo “določa“ črta
besedica “ta“.

9. člen
V 73. členu se v prvem stavku drugega odstavka za
besedo “volivec“ črta vejica in se doda besedica “in“ ter se
črta besedilo “ali svet ožjega dela občine“.
10. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 79. člena in se
nadomesti s besedilom:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka v občini oziroma delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel, je sprejeta,
če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.“
11. člen
V prvem odstavku 89. člena se črta beseda “lahko“.
12. člen
V četrtem odstavku 93. člena se črta drugi stavek.
13. člen
V 92. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev posameznih naselij, lahko občina pridobiva
sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov.
Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom“.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 184/2001
Grad, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

“Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih
članov, razen če zakon določa drugačno večino. Glas je
opredeljen, če se glasi “ZA“ ali “PROTI“. Če je med opredeljenimi, več glasov “ZA“ kot “PROTI“ predlaganemu sklepu
oziroma odločitvi, je sklep sprejet, v nasprotnem primeru
pa ni.
Občinski svet sprejema statut občine z dvetretjinsko
večino vseh članov sveta, poslovnik občinskega sveta in
proračun občine z dvetretjinsko večino navzočih članov sveta, ostale akte pa z večino opredeljenih glasov navzočih
članov.“
3. člen
V 57. členu se v tretjem odstavku za tretjo alineo doda
nova alinea, ki se glasi:
“– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom.“
Četrta alinea postane peta alinea.
4. člen
V 58. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
“Delovno telo sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. “
5. člen
V 79. členu se v tretjem odstavku za besedo “večina“
doda beseda “opredeljenih“.
6. člen
Črta se tretji odstavek 106. člena in se nadomesti s
naslednjim besedilom:
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Št.

1501.

“Kandidat je imenovan za podžupana, če se je “ZA“
izrekla večina opredeljenih navzočih članov.“
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 185/2001
Grad, dne 20. marca 2001.

1500.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99
in 89/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 14/95, 74/98, 12/99, 70/00 in
100/00) in statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 22. seji dne
26. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Križevci
za leto 2000.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000
so naslednji:
– skupaj prihodki
386,002.125 SIT
– skupaj odhodki
350,206.980 SIT
– presežek prihodkov
35,795.145 SIT
– odplačilo dolga
-3,333.000 SIT
– prenos presežka
178,723.257 SIT
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 178,723.257
SIT se po zaključnem računu za leto 2000 razporedi za
prenos v leto 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 403-03-01/2001
Križevci, dne 26. marca 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2001

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena
statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 22. redni seji dne 26. 3. 2001
sprejel

Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

KRIŽEVCI
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ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 2001
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2001, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2001 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki,
kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani prihodki.
3. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Prihodki skupaj
320,507.161
II. Odhodki skupaj
489,388.919
III. Proračunski presežek
(primanjkljaj) (I-II)
-168,881.758
B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih pos. in prod.
kap. deležev

V.
VI. Dana posojila in povečanje kapit. deležev
VII. Prejeta minus dana pos. in sprem. kapit.
delež (IV-V)
VIII. Skupni presežek
(primanjkljaj) (I+IV)-(II+V)
-168,881.758
C)
IX.
X.
XI.
XII.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
9,150.000
Neto zadolževanje (VIII-IX)
-9,150.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na rač. (VII-X)
-178,031.758*
*Znesek v višini 178,031.758 SIT je enak prenesenim
sredstvom iz preteklega leta (ZR).
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki
po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
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6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene
opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do
višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu
planirana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej opredeljena v investicijskem delu proračuna.
7. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja,
pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo
tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na
podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med
letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik
na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem
primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene
mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu
svetu občine Križevci.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom
in statutom.
12. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance
prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka.
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Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine
Križevci za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členim zakona o
financiranju občin.
13. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine
5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi
sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
15. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo zato
utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri
načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov
ni bilo mogoče predvidevati.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi
denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko
nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno
s predpisi Ministrstva za finance.
17. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
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Št.

realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
18. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
19. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
20. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 403-02-1/01
Križevci, dne 27. marca 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

KRŠKO
1502.

Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Raka

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 22. seji dne 8. 3. 2001 sprejel
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2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Uvodni del
2. Ureditvena situacija
3. Rešitve v zvezi s prenovo grajene strukture in predvidenih objektov
4. Rešitve v zvezi s prenovo, dograditvijo ali novogradnjo prometnega, energetskega in komunalnega omrežja
5. Usmeritve za krajinsko oblikovanje
6. Varovanje območij in objektov naravne in kulturne
dediščine
7. Vodnogospodarske ureditve
8. Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
9. Načrt gradbenih parcel in elementi za zakoličbo
10. Ocena stroškov za izvedbo UN
11. Etapnost izvajanja ureditvenega načrta
12. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
13. Pogoji pristojnih organov in organizacij
14. Soglasja pristojnih organov in organizacij
B) Odlok
C) Grafični del
U1 Katastrski načrt M 1:2880
U2 Geodetska podloga M 1:1000
U3 Ureditvena situacija M 1:1000
U4 Prometna situacija in načrt gradbenih parcel
M 1:1000
U5 Energetska in telekomunikacijska infrastruktura
M 1:1000
U6 Komunalna infrastruktura M 1:1000
U7 Ureditve za obrambo in zaščito M 1:1000
U8 Elementi za zakoličbo M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Raka: 4336/1, 4335, 976/1, 973/1, 999/1,
1000/22, 1000/31, 1000/32, 1000/11, 996/1, 997,
996/10, 995, 4338, 614/2, 618, 621, 622/1, 644, 642,
649, 650, 652, 653/2, 653/1, 636/2, 636/3 634, 635,
653/2, 653/1, 636/2, 636/3, 634, 635, 1/2, 717/2,
548, 14/19, 12/2, 10/3, 10/1, 60/3, 669/1, 669/2,
667, 677, 685/1, 685/2, 692, 693, 694/1, 694/2, 696,
697, 698, 699/1, 699/2, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706/2, 707, 708/1, 708/2, 709, 710, 711/1,
3164/3, 3164/2, 3163, 3162/1, 3161, 865, 864, 4356,
752, 753, 755, 756, 757/1, 770/2, 771, 772, 773,
774, 776/1, 776/2, 776/5, 778/1, 777, 779, 784/3,
784/1, 783, 792/2, 4361/4, 803, 4361, 614/1, 613/1,
613/2, 613/3, 449/1, 449/2,*354, 1000/2, 1000/3,
1000/4, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/8, 1000/9,
1000/10, 1000/12, 1000/13, 1000/14.

1. člen
Sprejme se odlok o ureditvenem načrtu za naselje
Raka (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, d.d., pod številko projekta UN214/96
v juliju 1999.

4. člen
Območje je razdeljeno na posamezna ožja ureditvena
območja, ki so razvidna iz grafičnih prilog:
– Trg
– Pobočje Ljubljane

ODLOK
o ureditvenem načrtu za naselje Raka
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– Ravnica in greben Cavsarja na južni strani regionalne
ceste
– Območje ob cesti Raka-Smednik in Raka-Krško
– Terasa pobočja nad Štembuhom
– Območje izvira Štembuh
– Grajski kompleks
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE
POSEGE V PROSTOR
Namembnost objektov in površin
5. člen
Prostor in objekti v območju ureditvenega načrta so
predvideni za naslednje dejavnosti: stanovanjske, poslovne,
kmetijske, servisne, ne hrupne obrtne, družbene (šolske,
kulturne, verske, športne, rekreacijske) in ostale dejavnosti,
ki ne motijo obstoječih arhitektonsko urbanističnih kvalitet
naselja.
6. člen
V ureditvenem območju naselja so pod predpisanimi
pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih, pomožnih začasnih objektov in zidanic
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez (ceste, kanalizacija, čistilna naprava, vodovod, električno omrežje, plinovod, telefonsko omrežje, informacijski sistemi, javna razsvetljava) in drugih ureditev, ki
pomenijo izboljšanje kvalitete bivalnega okolja prebivalcev
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije objektov in naprav
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih prostorov
– rušitve
– spremembe namembnosti objektov
– tekoča vzdrževalna dela
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih
nesreč ali vojne.
Razporeditev in namembnost obstoječih in
predvidenih objektov ter odprtih prostorov
7. člen
Trg
Centralni trg v središču naselja ima funkcijo bivanja ter
centralnih in servisnih dejavnosti.
Ohranja se obstoječ stavbni fond, z možnostjo nadomestne gradnje, adaptacije, rekonstrukcije in prenove objektov, ki so v slabem gradbeno tehničnem stanju ali funkcionalno neprimerni. Predvsem gre za objekt gostilne Raka št.
46 in gospodarsko poslopje ob objektu Raka št. 47. Na
južnem prizidku objekta Raka št. 46 se izvede dvokapna
streha z orientacijo slemena vzhod-zahod, naklona 35-45.
Poruši se in z novim nadomesti varovani objekt št. 38
(Varšek) na vogalu trga. Pred rušitvijo objekta, ki je element
kulturne dediščine, se mora objekt spomeniško varstveno
evidentirati.
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Vse spomeniško varovane objekte, ki jih je zaradi slabega gradbeno tehničnega stanja potrebno porušiti, je potrebno ponovno zgraditi po spomeniško varstvenih pogojih.
Vogal ob zidu ob cerkvi (na trgu) je potrebno oblikovati
tako, da bo možno razširiti cesto in urediti pločnik.
8. člen
Pobočje Ljubljane
Območje je pretežno stanovanjsko razen pozidave ob
regionalni cesti, kjer je osnovna šola, otroški vrtec, telovadnica in v ozadju obnovljena stara šola.
Na območju pobočja Ljubljane je možna pozidava novih objektov kot zapolnitev obstoječe gradnje.
Zahodno od objekta Kopros so predvidene štiri nove
gradbene parcele za individualne stanovanjske objekte. Do
teh objektov je predvidena nova dovozna cesta v asfaltni
izvedbi, širine 5m. Možna je tudi dozidava obstoječe stanovanjske hiše (Kupčič) za poslovne namene.
Na severnem delu tega območja (na grebenu Ljubljane) se predvidi sedem novih gradbenih parcel za stanovanjske objekte.
Dovoz do »pobočja Ljubljane« je po makadamski cesti
s priključkom na R3-672. Del le-te se, na območju ureditvenega načrta, rekonstruira. V nadaljevanju je predvidena nova dovozna cesta do predvidenih objektov.
Severno od šole je predvidena lokacija VVZ. Pred objektom je predvidena ureditev parkirišč, severozahodno od
objekta pa je predvidena ureditev otroškega igrišča za potrebe VVZ.
Zahodno od šole je predvidena lokacija večnamenskega objekta za kulturne dejavnosti.
Predvideni sta dve peš povezavi, in sicer prva od vrha
Ljubljane do poslovno stanovanjskega objekta Kopros in
druga z vrha Ljubljane proti vzhodu do šole.
Objekti na celotnem delu območja obdržijo pretežno
pravokotni tloris, z razmerjem stranic 1:1,2 do 1:1,5, z
daljšo stranico vzporedno s plastnicami terena. Vertikalni
gabariti objektov so klet, pritličje z izkoriščenim podstrešjem. Kleti morajo biti maksimalno vkopane v teren.
9. člen
Ravnica in greben Cavsarja na južni strani regionalne
ceste
Na tem območju je možna ureditev večnamenskega
objekta, dozidava gasilskega doma v več fazah, največ do
300 m2 in izgradnja nadomestnih gradenj ter spremembe
namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v poslovno-stanovanjske, z možnostjo opravljanja manjših nemotečih uslužnostnih dejavnosti.
Na zahodnem delu območja je predviden rezervat za
izgradnjo večnamenskega objekta z izobraževalno, kulturno, socialno in karitativno dejavnostjo z možnostjo izvedbe
nemotečih poslovnih dejavnosti. Maksimalna tlorisna velikost objekta je 18 x 36m. Minimalni višinski gabarit objekta
je P+M in največji P+1+M. Možna je fazna izgradnja objekta. Do izgradnje objekta se na zemljišču uredi park z zasaditvijo visokega drevja ob regionalni cesti, ki služi tudi za
parkiranje v času športnih, kulturnih in dobrodelnih prireditev na območju novega gasilskega doma in športnih igrišč.
Med šolskim igriščem in regionalno cesto je predvidena izvedba pokritih tribun. Nadstrešek nad tribunami je obenem tudi nadstrešek predvidenega avtobusnega postajališča ob regionalni cesti.
Obstoječi kamniti zid ob župnišču se sanira. Brežina
med župniščem in športnim igriščem ostane nepozidana,
razen na spodnjem delu ob športnem igrišču, kjer je predvi-
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dena manjša tribuna za gledalce prireditev. V vznožju brežine, v širini do športnega igrišča se obstoječa travnata površina uporablja kot servisni plato za hortikulturno vzdrževanje
brežine. Na tej površini je predvidena še s tlakovci urejena
pešpot od gasilskega doma proti trgu.
Vzhodno od šolskega igrišča je poslovni objekt: trgovina z mešanim blagom in kmetijskim repromaterialom ter
gradbenim materialom Raka 36a. Predvidena je rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta za gostinske ter trgovske dejavnosti.
Potrebno je nadomestiti devet odstranjenih topolov, ki
so element naravne dediščine.
Obstoječa kapelica ob regionalni cesti R3-672 predstavlja historični zahodni vhod v naselje Raka in se varuje kot
element kulturne dediščine. Zaradi rekonstrukcije ceste je
predvidena nadomestna gradnja kapelice v zelenici vzhodno od parkirišča urejenega za potrebe pokopališča.
10. člen
Območje ob cesti Raka-Smednik in Raka-Krško
Območje je namenjeno individualni stanovanjski pozidavi z možnostjo opravljanja kmetijske in nemoteče poslovne ter uslužnostne dejavnosti.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij,
rekonstrukcij in nadomestnih gradenj objektov.
Predvidena je zapolnitev območja z novimi individualnimi stanovanjskimi objekti, gospodarskimi in pomožnimi objekti.
Predvidena je rušitev treh dotrajanih objektov ob regionalni cesti. To so objekti Raka št. 65 št. 66 in št. 67. Za
objekte so predvidene nadomestne gradnje z odmikom od
regionalne ceste najmanj 5m.
Objekti se tlorisno prilagajajo obstoječi pozidavi.
Vertikalni gabariti objektov so pritličje in izkoriščeno
podstrešje z možnostjo izvedbe kleti, ki mora biti maksimalno vkopana v teren.
Vzhodno od regionalne ceste R3-672 na obrobju ureditvenega načrta, je vinogradniško območje. Na tem delu je
predvidena gradnja zidanic za potrebe vinogradništva. Glede na bližino naselja imajo te lahko tudi stanovanjski značaj,
vendar v manjšem gabaritu, kot ga dopušča ozka parcelna
struktura.
11. člen
Terasa pobočja nad Štembuhom
Območje je namenjeno stanovanjski pozidavi, z možnostjo opravljanja manjših, nemotečih uslužnostnih dejavnosti, ki ne zahtevajo večjih zunanjih ureditev, hkrati pa ne
povzročajo negativnih vplivov na okolje.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij,
rekonstrukcij, nadomestnih gradenj in dozidav objektov.
Na prosti površini je možna zapolnitev pozidave z novim objektom s tem, da se le-ta locira v gradbeni liniji obstoječe pozidave. Na brežini nad izvirom Štembuh so predvidene travne površine in zasaditev z drevjem za zaščito proti
eroziji.
Objekti na celotnem delu območja obdržijo pretežno
podolgovate tlorise. Vertikalni gabariti objektov so klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Kleti morajo biti maksimalno
vkopane v teren.
12. člen
Območje izvira Štembuh
To je poslovno-stanovanjsko območje, kjer je dovoljeno opravljanje kmetijske in poslovno-obrtne dejavnosti.
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Na območju so poleg adaptacij, rekonstrukcij, dozidav
in nadomestnih gradenj objektov možne tudi novogradnje
objektov namenjene za poslovno-stanovanjsko dejavnost.
V sklopu poslovnega kompleksa ob izviru Štembuh je
potrebno upoštevati traso bodoče obvoznice.
Pri kmetiji št. 14 je predvidena sanacija neprimerno
urejenega gnojišča, ki je locirano ob lokalni cesti, predvidena je ureditev dvorišča proti hribu ob lokalni cesti pa pozidava oziroma nadomestna gradnja.
Pri bodoči nadomestni gradnji naj objekti težijo k podolžni obliki tlorisov. Vertikalni gabarit naj se ne razlikuje od
obstoječega.
13. člen
Grajski kompleks
Stavbne mase grajskega kompleksa se ohranjajo. Možni so gradbeni posegi in obnove gradu, gospodarskega
poslopja, kozolca in grajskega parka, ki se izvedejo na
osnovi smernic pristojne spomeniško varstvene službe. V
grajskem kompleksu so možne kulturne in uslužnostne dejavnosti ter dejavnosti javnega značaja (turistična agencija,
galerija, knjižnica) in ureditev stanovanjskih prostorov.
Stanovanjska hiša vzhodno od gradu se oblikovno in
funkcionalno vključi v predvideno ureditev grajskega kompleksa.
Območje ob objektih se varuje kot zelene površine.
14. člen
Zelene površine
Na območju ureditvenega načrta je potrebno urediti
zelene površine:
– zasaditev visokodebelnega drevja avtohtonih vrst ob
regionalni cesti R3-672 in lokalni cesti 3916; ob cesti proti
Smedniku so to visokodebelne sadne sorte (orehi, jablane,
hruške)
– ureditev travnih površin na območju ravnice in grebena Cavsarja (prve faza)
– ohranja se parkovna ureditev na območju grajskega
kompleksa, ki se prilagodi novemu programu.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
Splošni pogoji za prenovo grajene strukture
15. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
razmerja, merila in kvalitete posameznih ureditvenih območij.
Posegi v prostor morajo vzpostavljeno oblikovno celoto
v posameznem ureditvenem območju in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.
Pri varovanih objektih kulturne dediščine je, za predvidene posege v varovane objekte, potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
16. člen
Pri prenovi stavbnega fonda je potrebno upoštevati
značilnosti »lokalne« arhitekture predvsem glede:
– parcelacije in lege objekta na parceli
– orientacije objekta
– organizacije zunanje ureditve
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– sestave in razmerij osnovnih stavbnih mas
– oblikovanja fasad (osnost, členitev, strukture, barve,
materiali)
– stavbnih zasnov (veže, hodniki, stopnišča, bivalni prostori)
– oblikovanja in opremljenosti stavb (stavbno pohištvo,
tlaki, kamnoseška oprema ipd.)
– oblikovanja naklonov strešin in kritine.
Urbanistično-arhitektonski pogoji
17. člen
Gabariti objektov
Objekti se tlorisno prilagajajo obstoječi pozidavi. Smer
poteka daljše stranice je paralelna na cesto. V primerih, kjer
se objekti gradijo v brežini, je daljša stranica vzporedna s
plastnicami terena.
Razmerje med krajšo in daljšo stranico pravokotnika
naj bo med 1:1,2 do 1:1,5.
Osnovni pravokotni tloris je lahko členjen z izrastki in
utori k objektu, kateri ne presegajo 20% površine osnovnega objekta.
Na trgu je dovoljen višinski gabarit P+1 in P+M, na
preostalem območju ureditvenega načrta je dovoljen višinski gabarit objektov K+P+M s kolenčnima zidovoma skritima
pod kapjo max. 0,80m nad ploščo pritličja. Kletne etaže so
max. vkopane v zemljo.
18. člen
Strehe
Strehe so strme, simetrične dvokapnice, naklona 35
do 45, z možnostjo izvedbe čopov in frčad za osvetlitev
podstrešij. Te smejo biti trikotne ali pravokotne s trikotnim
zatrepom. Izvedba frčad trapezne oblike ni dovoljena. V
primeru razgibanega tlorisa so strehe lahko večkapne.
Na trgu je obvezna izvedba opečne kritine (bobrovec
ali zareznik naravno rdeče barve) ali sodobnih posnetkov
tovrstnih kritin. Na preostalem območju ureditvenega načrta
se favorizira zgoraj opisane kritine, izjemoma pa so dovoljene druge vrste kritin, če se prilagajajo obstoječim kritinam
na sosednjih objektih.
19. člen
Fasade
Na območju trga je potrebno oblikovanje fasad prilagoditi značilnostim klasične lokalne arhitekture. Fasade so
členjene z okenskimi in vratnimi odprtinami z obrobami v
reliefnem profilu bele barve. Fasada je opleskana v pastelnem odtenku tople barve. Pri podkletenih objektih v strmem
terenu, na območju ureditvenega načrta izven trga je obvezna členitev glavne fasade (izvedba lesenega ganka, balkona
z leseno ograjo preko celotne dolžine fasade ali drugačne
členitve v volumnu ali materialih).
20. člen
Organiziranje novih programov po etažah
Na trgu imajo objekti poslovno ali poslovno-stanovanjsko funkcijo. Pritličja so namenjena za poslovne dejavnosti
(trgovine, cvetličarne, gostilne, servisi, manjše obrtne delavnice ipd.) etaže pa so namenjene stanovanjem. Možna je
poslovna namembnost celotnega objekta. Na ostalih območjih ureditvenega načrta je v pritličjih stanovanjskih hiš možna ureditev manjših lokalov, preureditev gospodarskih poslopij za poslovne dejavnosti ali stanovanja.
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21. člen
Pomožni objekti
Predvideni pomožni objekti se gradijo na funkcionalnem zemljišču kot samostojni ali k osnovnemu objektu prizidani objekti. Maksimalna površina pritličnega pomožnega
objekta pravokotne oblike je 30m2. Samostoječi pomožni
objekti imajo dvokapne strehe naklona 35-45, strehe prizidanih objektov imajo lahko tudi manjši naklon ali so izvedeni
kot terase. Če je naklon strehe prizidka manjši od 15, mora
biti streha skrita za vencem. Strehe pomožnih objektov so
prekrite s kritino, ki mora biti enaka, kot je na osnovnem
objektu. Objekti so zidani ali leseni in se namenijo za garaže
za osebna vozila, drvarnice, vrtne ute, shrambe.
Na parkiriščih ob več stanovanjskih objektih je možna
izvedba skupnih nadstreškov za osebne avtomobile, ki pa
morajo biti enotno oblikovani na celotnem parkirišču.
Dovoljena je izvedba gnojišč v skladu s Strokovnim
navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št.
10/85).
22. člen
Zidanice
Tlorisna površina zidanic je v obliki pravokotnika je od
40-60 m2. Maksimalna površina objektov je K+P. Fasade in
strehe morajo biti izvedene v skladu z določili 18. in 19.
člena tega odloka.
23. člen
Glavni dostopi, dovozi in vhodi
Dostopi na dvorišče so urejeni z dovoznih cest. Glavni
vhodi v objekte so na daljši stranici objekta.
24. člen
Ureditev gradbene parcele
Gradbene parcele je možno združevati glede na posamezne programe ali tudi deliti pod pogojem, da ima stavbišče tolikšno funkcionalno zemljišče, da je omogočena nemotena raba in vzdrževanje objekta.
Gradbene parcele za nove objekte so določene v grafičnem delu U4. Za obstoječe objekte pa se gradbene parcele določijo v postopku izdelave izrisa.
Novo predvidene gradbene parcele se lahko pozida do
70% površine, v katero je vključeno tudi funkcionalno zemljišče.
Splošni pogoji za prenovo odprtega prostora
25. člen
Na območju ureditvenega načrta je prenova odprtega
prostora poenotena. Za ureditev trgov, ulic, površin za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke, koši za smeti,
reklamne table, ograje, klopi, oblika in barva tlakovcev…) se
priporoča izdelava projekta oziroma kataloga, ki bo enoten
za celotno naselje.
Postavitev samostoječih tipskih kioskov in stalnih stojnic za prodajo časopisov, drobne galanterije, sadja in zelenjave, na območju ureditvenega načrta ni dovoljeno. Tovrstni lokali se uredijo v notranjosti obstoječih objektov.
26. člen
Dvorišča imajo lahko zasebno ali javno funkcijo.
Na večjih dvoriščih je zaželena ureditev zelenice, cvetličnjaka ali vrta s postavitvijo ute, senčnice, pergole.
Dvorišča se lahko uporabljajo kot parkirišče osebnih
vozil.
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27. člen
Dovoljena je postavitev opornih zidov, lesenih in žičnatih ograj ter živic višine do 1,5m. Ograje ne smejo biti zidane
ali betonske.
Pri zunanjih ureditvah okolice se višine ureditev prilagajajo višini sosednjih zemljišč, višini cest in ostalim načrtovanim ureditvam v prostoru.
Nivojske razlike je potrebno premoščati s travnatimi
brežinami. V primeru izrazito strmega terena je dovoljena
gradnja opornih zidov, vendar morajo biti maksimalno zazelenjeni s plezalkami.
28. člen
Na fasadah objektov z javno funkcijo je dovoljena postavitev telefonskih govorilnic.
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
29. člen
Brežina med župniščem in ravnico s športnimi igrišči
(severno pobočje Cavsarja) ter brežina nad izvirom Štembuh, zahodno od grajskega kompleksa se ohrani zatravljena
brez načrtne zasaditve grmovnic ali drevja, razen kjer je to
predvideno v ureditvenem načrtu.
Celotno območje grape od izvira Štembuh mimo grajskega kompleksa je potrebno ohranjati v smislu obstoječega naravnega stanja (pogoj LRZVNKD).
Izvira Štembuh in Cerin se varujeta skupaj z obvodno
vegetacijo. Prepovedano je vsako nasipavanje, gradnja opornih zidov in odlaganje odpadkov.
Značilni oblikovni elementi v naselju so tudi posamezna drevesa s svojo urbano estetsko vrednostjo in se varujejo. To so: vrba ob južni fasadi cerkve Sv. Lovrenca, oreh na
dvorišču objekta Raka št. 53 ter celoten parkovni kompleks
gradu Raka.
V. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
30. člen
V naselju se ohranjajo naslednji elementi naravne in
kulturne dediščine:
– župna cerkev Sv. Lovrenca, baročna stavba iz leta
1804 je zgrajena na mestu prvotne verjetno še romanske
arhitekture
– kompleks gradu Raka: grad sodi med najstarejše na
slovenskem in se omenja že v 13. stoletju; v 17. stoletju
obnovljeni grad je danes močno predelan
– zidana kapela ob pokopališču
– znamenje ob cesti južno od hiše Raka št. 20
– rimski milnik ob vhodu v grajski kompleks
– vodnjak ob južni fasadi cerkve Sv. Lovrenca
– spomenik padlim borcem ob novi šoli
– stara šola
– Raka št. 35, nadstropen stanovanjski objekt
– Raka št. 28, stanovanjski objekt
– Raka št. 44, nekdanji stanovanjski objekt sedaj cvetličarna
– Raka št. 38, stanovanjski objekt
– Raka št. 39, nadstropen objekt s trgovino
– Raka št. 40, poslopje nekdanje pošte
– Raka št. 41, gospodarski objekt
– Raka št. 42, stanovanjski objekt
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– Raka št. 45, 45a, 46, med seboj povezani nadstropni objekti s historično oblikovanimi fasadami, gostilna
– Raka št. 47, stanovanjski in gospodarski objekt
– Raka št. 20, stanovanjski objekt
– Raka b.š. lesen gospodarski objekt s kaščo ob cesti
proti gradu
– Raka št. 50, stanovanjski objekt
– Raka št. 52, stanovanjski in gospodarski objekt
– Raka št. 57, stanovanjski objekt
– Raka št. 53, stanovanjski in gospodarski objekt
– Raka št. 54, stanovanjski in gospodarski objekt
– vrba ob stavbi krajevnega urada, Raka št. 47
– oreh za hišo Raka št. 28
– devet topolov ob športnem igrišču
– vrba ob južni fasadi cerkve Sv. Lovrenca
– oreh na dvorišču objekta Raka št. 53
– izvir Štembuh na cesto proti gradu
– izvir Cerin na zahodnem grajskem pobočju
– celoten vrtni kompleks gradu Raka, predvsem pa
posamezna drevesa: dva topola, dve bukvi, lipa, trije divji
kostanji.
Za objekte in elemente v naselju, ki se ohranjajo kot
naravna in kulturna dediščina, je pred posegi na njih potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
Pogoji za prometno urejanje
31. člen
Regionalna cesta Planina-Smednik R3-672
Rekonstruira se regionalna cesta od trga proti Planini
skladno s potrjenim projektom s strani upravljalca. Vozišče
je asfaltne izvedbe, širine 6m. Ob vozišču bo zgrajen obojestranski pločnik širine 1,55-2,20m v asfaltni izvedbi.
Pločniki morajo biti sprojektirani v skladu s pravilnikom
o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave,
košev za smeti ali vertikalne prometne signalizacije) zaradi
zimske manipulacije pluženja ulic in pločnikov.
Hitrost vožnje na tem delu naselja se omeji z vertikalno
oviro na vozišču.
Ob šolskem igrišču bosta urejeni obojestranski avtobusni postajališči.
Obračališče za avtobuse se uredi izven območja ureditvenega načrta.
Od trga proti Smedniku je širina vozišča 5m, predvidena je izvedba enostranskega pločnika širine 1,2m na začetku po zahodni strani vozišča, v nadaljevanju po vzhodni
strani vozišča, projektiranega in izvedenega brez arhitektonskih ovir.
Vsi objekti se morajo priključevati na cesto, praviloma
preko obstoječih priključkov, ki se po potrebi rekonstruirajo. Cestni priključek mora biti pravokoten na os ceste, pregleden in zgrajen v niveleti z javno cesto. Vzdolžni nagib
priključka sme imeti od roba bankine ceste maksimalni vzdolžni naklon 3% na dolžini min. 10m. Preprečiti je potrebno
vzvratno vključevanje vozil na cesto.
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32. člen
Lokana cesta Senuše-Straža-Radulje LC3916
Lokalna cesta od trga proti Krškem je v asfaltni izvedbi,
širina vozišča je obstoječa 5m. Potrebna je razširitev vozišča
na širino min. 5,5m in izgradnja enostranskega pločnika
širine 1,2m na začetku po južni strani vozišča, potem pa po
severni strani vozišča.
33. člen
Ostale komunalne ceste
Cesta od trga proti Gradišču je obstoječa, v asfaltni
izvedbi.
Predvidena je rekonstrukcija ceste, širina vozišča min.
5,5m. Širitev ceste je predvidena od južnega roba cestišča.
Polkrožna asfaltna cesta, ki vodi od obnovljene stare
šole proti zahodu, se rekonstruira na širino vozišča 5m.
Pred priključkom le te na regionalno cesto, se izvede dovozna cesta v asfaltni izvedbi, širine 5m, do 4 novih gradbenih
parcel.
Obstoječa makadamska cesta, ki se priključi na obstoječo regionalno cesto R3-672, se na delu območja ureditvenega načrta in sicer na severu pobočja Ljubljane, rekonstruira v asfaltno izvedbo, širine vozišča 5m. V podaljšku
omenjene ceste proti vzhodu se izvede nova asfaltna cesta,
širine vozišča 5m, do nove stanovanjske pozidave.
Poleg navedenih prometnic so v ureditvenem načrtu
predvideni še dovozi v asfaltni izvedbi do posameznih novogradenj.
Zaradi razgibanosti terena in utesnjenosti ob komunalnih cestah, niso predvideni pločniki, ki pa jih nadomeščajo
prečne peš povezave.
Regionalna cesta oziroma vse ceste na ureditvenem
območju morajo biti označene z vertikalno in talno prometno
signalizacijo (omejitev hitrosti, peš prehodi, otroci na cesti,
šola, parkirni prostori).
34. člen
Parkirišča
Na območju ureditvenega načrta se uredijo javni parkirni prostori za osebna vozila, in sicer 30 ob poslovno-stanovanjskem objektu Kopros, na trgu 15, ob obstoječem vrtcu
pa 10.
Parkirišča se uredijo v asfaltni izvedbi s tem, da se na
območju trga iz dveh vrst granitnih kock loči vozišče od
parkirnih prostorov in hodnikov za pešce.
Pri izgradnji poslovnih objektov je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirišč v sklopu funkcionalnega zemljišča.
35. člen
Pešpoti
Od regionalne ceste ob športnem igrišču in naprej
proti trgu se uredi tlakovana pešpot širine 1,5m.
Pešpoti od vrha Ljubljane do poslovno-stanovanjskega
objekta Kopros, ter od vrha Ljubljane do osnovne šole, se
izvedeta v asfaltni ali tlakovani izvedbi v obliki stopnišča,
širine 1,5m.
36. člen
Kolesarske steze
Na območju ureditvenega načrta se bo kolesarski promet vršil po obstoječih prometnicah, nove steze za kolesarje
zaradi zatečenega utesnjenega stanja na ureditvenem območju niso predvidene.
Pogoji za komunalno urejanje
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37. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za Rako je predviden mešani sistem kanalizacije.
Odpadne vode na območju ureditvenega načrta, razen
južnega dela območja proti Smedniku, se bodo zbirale preko obstoječega in predvidenega kanalizacijskega sistema v
obstoječi »rudniški rov za kanalizacijo«, južno od objekta
Raka št. 36a in nato v predvideno čistilno napravo ob naselju Gmajna ob hitri cesti H1.
Odpadne vode z južnega dela območja se preko obstoječega in predvidenega kanalizacijskega omrežja speljejo v čistilno napravo Raka (Gmajna).
Na območju izvira Štembuh se zgradi črpališče fekalnih voda v obliki večjega kanalizacijskega jaška z vgrajenimi
potopnimi črpalkami. Od črpališča proti trgu se izvede tlačni
vod.
Do izgradnje čistilne naprave se fekalne vode vodijo v
nepretočne greznice, ki se po potrebi praznijo in odvažajo
na komunalno deponijo. Greznice morajo biti izvedene v
skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85).
Izpust odpadnih vod v podtalnico ali potoka Orehovec
in Videmšek ni dovoljen brez predhodnega čiščenja.
Onesnažene meteorne vode iz urejenih asfaltnih površin se vodijo preko lovilcev olj in maščob v kanalizacijo ali
odprte vodotoke. Platoje, kjer je možno neposredno razlitje
olja in maščob, se izvede iz vodotesnega in oljenepropustnega betona.
Dejavnosti, pri katerih se pojavlja tehnološka voda, morajo imeti lastni sistem čiščenja z izpustom vode preko kontrolnega jaška v kanalizacijo ali potok. Investitor mora pridobiti predhodno mnenje upravljalca in urediti odvod skladno s
predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda iz virov onesnaženja.
38. člen
Vodovodno omrežje
Za priključitev predvidenih objektov na območju pobočja Ljubljane, se zgradi sekundarni cevovod v dolžini 250m,
profila do 100mm. Na ostalem območju ureditvenega načrta se predvideni objekti priključijo na obstoječe vodovodno
omrežje, preko vodomerov po pogojih upravljalca.
Območje ureditvenega načrta ima zgrajeno hidrantno
omrežje (podzemno in nadzemno). Kot dopolnitev obstoječega hidrantnega omrežja in zagotavljanja odjemnih mest za
gašenje eventualnih požarov se postavijo nadzemni hidranti.
Razdalja med hidranti je lahko največ 150m. Obstoječi hidrant ob novem gasilskem domu se zaradi predvidene dozidave prestavi na novo lokacijo.
Na območju UN je možna izgradnja novih vodovodov in
rekonstrukcije obstoječih.
Za vse posege na vodovodni infrastrukturi in v zaščitnem pasu je potrebno pridobiti soglasje upravljalca.
39. člen
Električno omrežje
Predvideni objekti (novogradnje ali nadomestne gradnje) se preskrbujejo z električno energijo iz nizkonapetostnega omrežja v glavnem iz elektro omaric s sosednjih
objektov, preko nizko napetostnega električnega priključka
v kabelski izvedbi iz obstoječih transformatorskih postaj.
Obstoječe prosto zračno omrežje na območju trga se
ob rekonstrukciji zamenja s kabelsko izvedbo.
Na površinah, kjer so načrtovana vozišča, manipulativne in parkirne površine, se kabli polagajo v zaščitne cevi ali v
kabelsko kanalizacijo.
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Predvidena je električna razsvetljava vseh ulic in rekonstrukcija obstoječe razsvetljave ob regionalni cesti (stanovanjski stolpiči). Na športnem igrišču se izvede reflektorska
razsvetljava.
Na območju je možna izgradnja in rekonstrukcija nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja v zemeljski
izvedbi ter izgradnja javne razsvetljave.
40. člen
Telefonsko omrežje in CATV
V centru naselja od osnovne šole proti Straži, je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije v dolžini ca. 250m z
izhodiščem iz kabelskega jaška pri ATC Pošta Raka.
Za priključitev novih objektov območja »pobočje Ljubljane« na telefonsko omrežje je predvidena izgradnja telefonskega kabla v dolžini ca. 400m, ki bo položen direktno v
zemljo.
Na območju je možna izgradnja in rekonstrukcija telefonskega in CATV omrežja.
41. člen
Plinovodno omrežje
Na območju ureditvenega načrta je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja.
42. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipske. Tip
in velikost posode določi upravljalec odvoza odpadkov. Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v tipiziranih zabojnikih.
Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati skladno z odlokom, veljavnim na območju Občine
Krško.
43. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je, pred izgradnjo krajevnega plinovodnega omrežja, predvideno individualno iz lastnih kotlovnic na trda goriva, s kurilnim oljem in na plin. Možna je
izvedba alternativnih načinov ogrevanja.
Dovoljena je postavitev plinskih rezervoarjev. Cisterne
za kurilno olje so lahko vkopane ali v posebnem prostoru v
sklopu objekta.
Po plinifikaciji naselja Raka je predvideno ogrevanje iz
krajevnega plinovodnega omrežja.
VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
44. člen
Hrup
Raven hrupa v naselju mora ostati v dovoljenih mejah.
Območje ureditvenega načrta spada po uredbi o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje
namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se
opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.
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Največji vir hrupa je regionalna cesta.
Zmanjševanju vpliva hrupa cestnega prometa je poleg
prometno varnostnih razlogov namenjena tudi omejitev hitrosti vožnje skozi naselje. V primeru ugotovitve preseganja
ravni hrupa v naselju se izvedejo dodatni pasivni protihrupni
ukrepi.
45. člen
Vodnogospodarske ureditve
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacije naselja
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema
– priključitvijo vseh »proizvajalcev odpadnih voda« na
kanalizacijski sistem
– sanacijo gnojnih jam in greznic
– izgradnja čistilne naprave.
Do izgradnje čistine naprave je fekalne vode potrebno
voditi v nepretočne greznice z dvema ali več celicama. Po
izgradnji pa v kanalizacijo in čistilno napravo.
Onesnažene meteorne vode in fekalne vode se vodijo
po kanalizaciji v čistilno napravo, neonesnažene meteorne
vode se smejo izpuščati v potoka Orehovec in Videmšek.
Dejavnosti, pri katerih se pojavlja tehnološka voda morajo imeti lastni sistem čiščenja z izpustom vode preko kontrolnega jaška v kanalizacijo ali potok. Investitor mora pridobiti predhodno mnenje upravljalca in urediti odvod skladno s
predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda iz virov onesnaženja.
V primeru posega na vodno zemljišče, si mora investitor v skladu z 22. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 1/96, 56/99) pridobiti dovoljenje Ministrstva pred izdajo lokacijskega dovoljenja.
Pri križanju ceste in odprtega obcestnega jarka za odvod zelenih voda, mora dimenzije prepustov dati ustrezna
strokovna služba za vode pri Ministrstvu za okolje in prostor,
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave.
46. člen
Zrak
Na območju naselja in v bližnji okolici ni večjih virov
onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna kurišča. V
naselju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje dejavnosti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje zraka.
47. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne vode se dogradi obstoječe hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu
ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se
izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi
vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti se zagotovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah. V ta namen je potrebno zgraditi ustrezne radije za
nemoten promet intervencijskih vozil.
48. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v ureditvenem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.
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VIII. TOLERANCE

49. člen
Tlorisne dimenzije objektov, določenih v UN (situacija
U8 Elementi za zakoličbo) lahko odstopajo v povečanje ali
pomanjšanje 15%.
Odstopanje pri vertikalnih gabaritih je dovoljeno do
višine sosednjih objektov, če ti bistveno ne odstopajo od
osnovnega gabarita naselja.
Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tolerance v takšnih mejah, da ne povzročajo sprememb predlaganih lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.
Pri objektih ob obstoječih prometnicah ni toleranc v
smeri proti cesti.
Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom iz
UN ter na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
IX. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
50. člen
V prvi fazi je potrebna izgradnja komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacije, rekonstrukcija in izgradnja novih
stanovanjskih cest. Komunalna ureditev posameznih območij je možna fazno oziroma vzporedno z izgradnjo in ureditvijo novih stanovanjskih območij.
Možne so adaptacije, rekonstrukcije in nadomestne
gradnje ter novogradnje objektov pred izgradnjo komunalne
in energetske infrastrukture, če to ni v nasprotju s predvidenimi poteki vodov.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
51. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju ureditvenega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in
jo začasno deponirati
– odvečno plodno zemljo se deponira na lokacijo, ki jo
določi občinski komunalni nadzornik
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
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ta, oziroma strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo posega je investitorjev program s prikazom potrebnih
gabaritov.
55. člen
Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za
naselje Raka prenehajo na območju ureditvenega načrta
veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00),
– odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni
list RS, št. 62/95),
– odlok o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
(Uradni list SRS, št. 48/87).
56. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-12/92
Krško, dne 8. marca 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

1503.

Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm v
Krškem

Na podlagi 39. 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 22. seji dne 8. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
I. UVODNA DOLOČILA

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško in
Krajevni skupnosti Raka.
53. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
54. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj
pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za urejanje
prostora Občine Krško, ali izdelati izris iz ureditvenega načr-

1. člen
Sprejme se odlok o ureditvenem načrtu za naselje
Videm za območje, ki plansko predstavlja del ureditvenega
območja naselja Krško, ki ga je izdelal ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor,
pod številko naloge 685/98 v februarju 2001.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm v
Krškem
3. Pogoje in soglasja k ureditvenem načrtu
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B) Grafične priloge
1. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Krško
M 1 : 5000
2. Inventarizacija obstoječega stanja
M 1 : 500
3. Prikaz strukture lastniških deležev
v območju obdelave
M 1 : 1000
4. Navezava območja na cestno omrežje
mesta
M 1 : 10000
5. Valorizacija obstoječega stanja
M 1 : 1000
6. Ureditvena situacija
M 1 : 1000
7. Ureditev zelenih površin
M 1 : 1000
8. Osončenje
M 1 : 1000
9. Karakteristični vzdolžni in prečni
prerez
M 1 : 1000
10. Prometna ureditev
M 1 : 1000
11. Situacija komunalne in energetske
infrastrukture
M 1 : 500
12. Katastrska kopija
M 1 : 1000
13. Tehnični elementi za zakoličenje
gradbenih parcel in objektov
M 1 : 1000
14. Tehnični elementi za zakoličenje
komunalnih naprav
M 1 : 1000
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega površino od Ceste 4. julija na severovzhodu, do železnice na jugozahodu
ter od nadvoza (Prešernove ulice) do Aškerčeve ulice.
Velikost območja je približno 10 ha.
Pretežno je pozidano s stanovanjsko blokovno zazidavo, na območju pa se nahaja tudi glavna tržnica, glavna
avtobusna postaja in glavna železniška postaja Krškega.
Območje ureditvenega načrta sestavljajo naslednje parcele: *108, *110, *129, *135, *149, 200/1, 200/2,
200/4, 201/2, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5,
202/6, 214/2, 216/2, 216/5, 220/1, 221/2, 268/2,
269/2, 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 272/1,
272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8,
273/1, 274/1, 274/2, 274/4, 274/5, 274/6, 275/1,
275/3, 275/4, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6,
276/7, 276/8, 276/9, 276/10, 276/11, 276/12,
276/13, 276/14, 276/15, 276/16, 276/17, 277/3,
277/4, 278/2, 278/4, 278/6, 278/9, *326, *332, *354,
*355, *412, *413, *414/1, *418, *420, *421/1, *421/3,
*464, *518, *537, *538, *674, *675, 708, *713, 714,
760/2, 762/8, 762/9, 801/13, 801/17, 815, 820/1,
820/2, 820/3, 820/4, 820/5, vse k.o. Stara Vas.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Obravnavano območje je centralnega mestnega značaja. Dejavnosti v območju so naslednje:
– stanovanjska,
– družbena (šolske, kulturne, izobraževalne, razstavne, kulturni center s knjižnico glasbena šola, predstavništva,
turistični biroji, lekarna),
– poslovna, javne službe, mestotvorne dejavnosti,
– trgovska,
– gostinstvo in turizem,
– servisne in storitvene dejavnosti,
– prevoz potnikov,
– rekreacijski program za različne starostne skupine in
– garažiranje osebnih vozil.
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5. člen
V območju ureditvenega načrta so ob upoštevanju določb
odloka in drugih predpisov dopustni posegi v prostor, ki so:
– gradnja poslovno-stanovanjskih objektov,
– gradnja dozidav, nadzidav, nadomestna gradnja, rekonstrukcije, rušitve,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez: ceste, kanalizacija, čistilna naprava, vodovod, električno omrežje, plinovod, telefonsko omrežje, javna razsvetljava, informacijski sistemi in naprave, ki pomenijo
izboljšanje kvalitete bivalnega okolja prebivalcev,
– spremembe namembnosti kletnih in pritličnih prostorov v večstanovanjskih objektih,
– spremembe namembnosti poslovnih objektov.
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih
nesreč ali vojne.
IV. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
OBJEKTOV
6. člen
Grafične priloge ureditvenega načrta prikazujejo:
– razporeditev obstoječih in predvidenih objektov in
odprtih površin,
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,
– smeri dostopov in dovozov,
– usmeritve za prenovo grajene strukture in oblikovanje novih objektov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin.
7. člen
Objekti, predvideni za rušenje:
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objekti

Parc. št.
(vse k.o. Stara Vas)

lesen objekt s pisarniškimi prostori
201/2
nadstrešnica
216/2
nadstrešnica ob AP
216/2
stanovanjsko-poslovni objekt
271/4
gostilna
271/3
dva garažna niza
*464
kurilnica
*713
dva niza garažnih boksov
275/4 in 276/2
dve garaži
276/2
zidani objekt pri domu upokojencev
354, 355
Novogradnje:

Zap. Objekti
št.

Parc. št.
(vse k.o. Stara Vas)

1. dozidava in nadzidava tržnice 198, 200/4 in 200/7
2. dozidava blagovnice »Mercator«
200/2 in *230
3. garažna hiša pod trgom
201/2 in 202/3
4. funkcionalna povezava stanovanjskih blokov ob
Kolodvorski ulici 202/4, 202/2, 202/5, 202/6 in 820/1
5. poslovni stolpič in trgovski objekt ob
Kolodvorski ulici 271/5, 271/4, 271/1, 271/3 in 271/6
6. stanovanjska stolpiča ob
Kolodvorski ulici
*537, *464, 272/3, 272/1, 272/6 in
801/17
7. garažna hiša in parkirišče z novim dovozom na
Aškerčevo ulico 275/1, 275/4, 276/2, 277/3, 277/4,
278/2 in 801/17

Stran

2562 / Št. 24 / 5. 4. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Nove ureditve odprtega prostora:
Zap. Objekti
št.

Parc.št.
(vse k.o. Stara Vas)

1. otroška igrišča med Kolodvorsko ulico in dovozno
cesto v stanovanjsko naselje
272/1, 272/2, 273/1,
274/4,
274/5 in 274/6
2. otroška in športna igrišča med dovozno cesto v
stanovanjsko naselje in Aškerčevo ulico 276/2 in 277/3
8. člen
Opis namembnosti posegov
Območje med Prešernovo in Kolodvorsko ulico
Tržnica in blagovnica »Mercator«
Za osnovni namen se razširi tlorisna površina blagovnice »Mercator« ter dozida in nadzida objekt tržnice.
Širitev blagovnice je možna kot razširitev prodajnih prostorov same blagovnice oziroma kot dopolnitev objekta z
manjšimi prodajnimi lokali.
Garažna hiša pod trgom in stari hotel »Sremič«
Oblikovana ploščad dopolnjuje ponudbo tržnega prostora s paviljonskimi objekti. Pod ploščadjo je predvidena
podzemna garaža.
Objekt starega hotela se lahko rekonstruira za isti namen, lahko pa se nameni tudi za izobraževalno kulturne
dejavnosti s spremljajočimi poslovno storitvenimi dejavnostmi.
Funkcionalna povezava stanovanjskih blokov ob Kolodvorski ulici
Stanovanjski bloki (Kolodvorska ulica št. 4a, 4b in 4c)
so v pritličju povezani s poslovnimi prostori. Za poslovne
prostore se lahko namenijo tudi pritličja omenjenih blokov.
Poslovni stolpič in trgovski objekt ob Kolodvorski ulici
V območju avtobusne in železniške postaje sta predvidena poslovni stolpič in trgovski objekt, ki sta podkletena z
garažo. Objekta vsebinsko dopolnjujeta funkcije obeh postaj v nadstropjih stolpiča pa so poslovni prostori. Garaža
pod objektom je namenjena parkiranju za potrebe uporabe
železniškega in avtobusnega prevoza.
Pritlični in kletni prostori objektov ob Cesti 4. julija se
lahko namenijo za poslovne prostore.
Območje med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico
Stanovanjska stolpiča ob Kolodvorski ulici
Ob Kolodvorski ulici sta predvidena dva stanovanjska
stolpiča višine, ki sta podkletena z garažnim objektom. Garaža je namenjena stanovalcem, tudi iz sosednjih blokov,
pritličje pomožnim prostorom (vhodi, kolesarnice, sušilnice,
pomožni prostori), nadstropja pa stanovanjem (okoli 20 stanovanj).
Garažna hiša in parkirišče z novim dovozom na Aškerčevo ulico
Garaža in parkirišče sta namenjena stanovalcem iz sosednjih blokov in stolpnic. Brežina, ki jo ustvari delno vkopan objekt garaže ima funkcijo otroškega igrišča (sankališče) in protihrupne bariere proti železnici ter dodatno vizualno zakriva poglede na železnico iz stanovanjskega območja.
Ob objektu garaže je predvideno tudi večje parkirišče.
Gradbena površina za gradnjo objektov namenjenih za
obrtno dejavnost
Na območju individualnih stanovanjskih hiš na skrajnem jugu območja obravnave je predvidena gradbena površina za gradnjo objektov namenjenih za obrtno dejavnost.
Ureditev odprtih površin, rekreativnih površin in otroških igrišč

Območje stanovanjske gradnje se dopolni z vsebinami
na odprtih površinah, ki bodo namenjene različnim starostnim skupinam ter zagotovi zadostno število primernih parkirnih prostorov.
9. člen
Funkcionalno oblikovalski pogoji
Horizontalni gabariti objektov so razvidni iz grafične
priloge št. 6 ˝Ureditvena situacija˝, vertikalni gabariti pa so
prikazani v grafični prilogi št. 9 ˝Karakteristični vzdolžni in
prečni prerez˝.
Objekti se tlorisno in oblikovno prilagajajo obstoječi
pozidavi.
Strehe objektov (kritina, barva in nakloni) sledijo oblikovanju obstoječih objektov v prostoru.
Območje med Prešernovo in Kolodvorsko ulico
Tržnica in blagovnica »Mercator«
TRŽNICA
Objekt je potrebno oblikovati tako, da bo postal dominanten objekt v prostoru in označeval drugi proizvodnoposlovno-kulturni center mesta. Višina objekta mora zaustaviti neprimerne poglede na dostavno dvorišče na severni
strani tržnice s Prešernove ceste. Posebno pozornosti pri
dozidavi in nadzidavi objekta tržnice je potrebno posvetiti
oblikovanju fasad objekta proti Prešernovi cesti in Kolodvorski ulici. Predvidena višina tržnice je P+1.
Glavni vhodi v objekt so s Kolodvorske ulice.
Potrebno je zagotoviti dostop za invalide s Prešernove
ceste na višino 1. nadstropja objekta tržnice.
BLAGOVNICA
Obstoječe dostavno dvorišče med objektoma blagovnice in tržnice se razdeli na potrebne manipulativne površine
za dostavno dvorišče, ostanek pa se tlakuje kot ploščad,
preko katere je speljan pomožni vhod v blagovnico.
Glavni vhod v objekt ostaja s Ceste 4. julija.
Če se kot širitev predvidi dopolnitev objekta z manjšimi
prodajnimi lokali, imajo le-ti vhode na jugovzhodni strani
preko pešpoti. Prizidek je pritličen in se po višini prilagaja
obstoječemu objektu (upošteva obstoječo višinsko razliko
na terenu).
Garažna hiša pod trgom in stari hotel »Sremič«
TRG
Ploščad je oblikovana v enem nivoju. Na severovzhodnem robu je predviden prostor za postavitev paviljonskih
objektov, ki bodo, skupaj z jugozahodno stranjo objektov ob
Cesti 4. julija, sooblikovali »trgovsko ulico«.
Na ploščadi je predvidena ploskovna vodna površina.
Vstopna in izstopna rampa v podzemno garažo pod
trgom je vezana na interno dovozno cesto do stanovanjskih
blokov.
Glavni vhod v »objekt starega hotela« je obstoječi s
Kolodvorske ulice. Dovoz je obstoječi preko interne dovozne ceste do stanovanjskih blokov.
Potrebno je ohraniti parkovno zasaditev pred objektom.
Pritlični prizidek na severni strani objekta se rekonstruira kot dvorana za kulturne prireditve. Predvideti je treba
povezavo dvorane s severovzhodno ležečim trgom preko
odprtega odra ob prizidku. Tudi glavni vhod v dvorano se
predvidi na severovzhodni strani.
Funkcionalna povezava stanovanjskih blokov ob Kolodvorski ulici
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Stanovanjski bloki (Kolodvorska ulica št. 4a, 4b in 4c)
so povezani z dvema pritličnima prizidkoma.
Prizidek na zahodni strani je dostopen s severne strani,
prizidek na vzhodni strani pa z juga.
V primeru spremembe namembnosti pritličij v obstoječih blokih iz stanovanj v poslovne prostore je možno vhode v
prizidane povezave speljati skozi obstoječe bloke.
Poslovni stolpič in trgovski objekt ob Kolodvorski ulici
Predvidena je izgradnja stolpiča s poslovnim programom etažnosti P+5, ki ima orientacijo sever-jug. Na stolpič
se navezuje pritličen objekt s trgovskim programom. Med
objektoma in avtobusno postajo je predvidena nadstrešnica. V odloku je določena tudi maksimalna površina za gradnjo znotraj katere morajo projektanti zasnovati predvidene
objekte. Površina je razvidna iz grafične priloge št. 6 »Ureditvena situacija«, ki je sestavni del odloka.
Na severovzhodni strani je treba predvideti uvoz in
izvoz v garažni objekt, predviden pod ploščadjo okoli obeh
objektov.
V vplivnem območju obeh objektov se obvezno ohranijo z odlokom zaščiteni divji kostanji.
Območje med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico
Stanovanjska stolpiča ob Kolodvorski ulici
Ob Kolodvorski ulici sta predvidena dva stolpiča etažnosti P+5. Orientacija objektov je sever-jug. Možna odstopanja gradbenih linij so možna znotraj določenih gradbenih
meja, ki obsegajo prikazane maksimalne površine za gradnjo.
Glavna vhoda v objekta sta s Kolodvorske ulice.
Pod ploščadjo, na kateri sta postavljena objekta, je
predviden garažni objekt.
Z ureditvijo okolice se je potrebno prilagoditi niveletnemu poteku Kolodvorske ulice.
Garažna hiša in parkirišče z novim dovozom na Aškerčevo ulico
Garažna hiša je delno vkopana, kar omogoča njeno
naravno zračenje proti železniški progi. Oblikovana je tako,
da je streha izkoriščena za parkirišče. Dostopne rampe v
garažo in na parkirišče nad njo so v zaključku dovozne
ceste, ki je prečnica na Cesto 4. julija med Kolodvorsko in
Aškerčevo ulico.
Jugovzhodni del objekta je treba oblikovati z brežino.
Gradbena površina za gradnjo objektov namenjenih za
obrtno dejavnost, ki je razvidna iz grafične priloge št. 6
»Ureditvena situacija«, je maksimalna površina namenjena
za gradnjo objektov.
Maksimalna etažnost objektov je P+1.
Faktor pozidanosti površin (stavbišče: gradbena parcela) znaša 0,4.
Glavni vhodi v objekte so iz Aškerčeve ulice.
Poleg drugih okoljevarstvenih pogojev je potrebno zagotoviti tudi ustrezno vizualno zaščito pred pogledi iz stanovanjskega območja in območja otroških igrišč.
Ureditev odprtih površin, rekreativnih površin in otroških igrišč
Vsak stanovanjski kare mora urediti otroška igrišča za
starostne stopnje do 3 let, od 3-6 let, od 6-12 let, matere in
starejše ljudi, za starostne stopnje nad 12 let pa športna
igrišča z dostopnostjo največ 15 minut. V grafični prilogi so
razvidne lokacije vseh otroških igrišč. Večja igrišča so ploskovno že razčlenjena, tako da bo projektant lahko uredil
prostor za omenjene starostne stopnje in omogočil njihovo
medsebojno delovanje. Zelene površine funkcionalno in obli-
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kovno dopolnjujejo vsa ta igrišča (prikazano le z drevesno
vrsto).
Pomožni objekti
Pomožni objekti so možni le ob Aškerčevi ulici v sklopu
gradbene parcele obstoječih stanovanjskih objektov. Objekti so lahko zidani ali leseni, namenjeni za garažiranje
osebnega vozila, drvarnico, za hrambo orodja ali kot vrtna
uta. Maksimalna velikost objekta je 30 m2, pritličen – vertikalni gabarit max. 2,60 m, oblika strehe in kritine se prilagaja obstoječim objektom oziroma okolici. Postavitev kovinskih garaž ni možna. V času prireditev je možna postavitev
začasnih objektov za potrebe prireditev, ki se morajo po
prireditvi odstraniti.
Ureditev gradbene parcele
Gradbene parcele je možno medsebojno združevati
glede na programe. Velikost gradbene parcele se določi v
postopku izdelave izrisa.
V. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN
10. člen
Delno se ohranijo obstoječa drevesa in zasadijo nova
drevesa, ki bodo sooblikovala, členila, rahljala in varovala
prostor. Glede izbora rastlinske vrste je treba zagotoviti enotne strukture ene rastlinske vrste, kar bo zagotavljalo večjo
razpoznavnost. Vse ostale zasaditve (pokrovne rastline, visoke in nizke grmovnice, popenjalke, eventualno tudi trajnice) je potrebno zasajati v enotnih strukturah brez hortikulturnega mešanja. Prav tako je potrebno zagotoviti likovno in
funkcionalno zložbo rastlinskega gradiva, kar bi omogočilo
tudi racionalno vzdrževanje.
Večji igrišči za starostne stopnje do 3 let, 3-6 let, 6-12
let, matere in starejše ljudi se formirata v območju, kjer
prevladujejo stanovanja (med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico). Igrišči sta v zasnovi členjeno prikazana, da je možno
ločiti starostne stopnje med seboj in istočasno omogočiti
medsebojno delovanje, vključno z materami in starejšimi
ljudmi.
Športna igrišča so enakomerno razporejena in se namenijo za rekreacijo in izravnalno igro starostnih stopenj nad
12 let. Eno igrišče leži severozahodno od Avtobusne postaje Krško, drugi dve igrišči pa sta predvideni na skrajni jugovzhodni strani območja.
Varovalno zelenje je linijsko formirano predvsem napram železnici, napram Cesti 4. julija in ob parkiriščih.
Vse pešpoti znotraj zazidave se določijo s projektno
dokumentacijo. Predvsem je potrebno povezati otroška igrišča z vhodi v stanovanjske objekte.
Manjša vodna površina se predvidi na jugovzhodni strani v okviru otroškega igrišča.
Projektna dokumentacija mora upoštevati navedeno zasnovo prostih oziroma zelenih površin.
Projektna dokumentacija mora določiti natančno rastlinske vrste, število, način saditve ter medsebojno razdaljo.
Vključiti mora še vso mikrourbano opremo z vsemi detajli.
Gre predvsem za sledečo opremo: igrala, svetila, konfi,
tlaki, zidci, klopi itd.
Igrala je potrebno določiti za vsako starostno stopnjo
oziroma za otroke do 3 let zagotoviti vsaj peskovnik, za
otroke od 3-6 let peskovnik in gugalnice, za otroke od 6-12
let zahteva sodobna plezala, za matere in starejše ljudi pa
predvsem omogočiti udobno posedanje v senci in na soncu.
V projektni dokumentaciji je treba določiti tudi način
vzdrževanja glede na predvideno zasaditev in mikrourbano
opremo.
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VI. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
11. člen
Prometna omrežja
V ureditvenem načrtu je upoštevano železniško in cestno prometno omrežje.
V sklopu cestnega omrežja je potrebno upoštevati tudi
možnosti interventnih dovozov, dostavni promet, mirujoči
promet, javni potniški promet, kolesarski promet in promet
pešcev.
12. člen
Železniško omrežje
Železniško omrežje je v ureditvenem načrtu obravnavano s stališča gradnje v 200-metrskem varovalnem progovnem pasu. Pri tem je potrebno upoštevati »Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem
pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87, 25/88).
13. člen
Cestno omrežje, dovozi v območje, intervencija in dostava
Državno cestno omrežje, ki poteka na obodu ureditvenega načrta, je odsek regionalne ceste I. reda št. 220, ki je
speljan po Prešernovi cesti in Cesti 4. julija. Močno obremenjen cestni odsek povezuje Krško z Brežicami in se na
desnem bregu Save v Krškem navezuje na glavno cesto I.
reda št. 5 Celje-Drnovo.
Na državno cestno omrežje se v štirih obstoječih priključkih navezuje notranje omrežje občinskih cest.
Priključek pri »Podmornici« je enosmerni odcep iz Ceste 4. julija. Omogoča dovoz do parkirne ceste pred trgovskimi objekti ob Cesti 4. julija, interventno dostavni ploščadni dovoz do stanovanjskega objekta ob Prešernovi cesti in
je cestna povezava med Cesto 4. julija in Kolodvorsko ulico
pri tržnici. Odcep se razbremeni po izgradnji novega priključka Kolodvorske ulice na Cesto 4. julija, ki je zunaj meje
obravnavanega ureditvenega načrta, ko se preneha uporabljati kot cestna povezava med Cesto 4. julija in Kolodvorsko
ulico pri Tržnici.
Glavni dovoz v območje ureditvenega načrta je v obstoječem križišču Cesta 4. julija – Kolodvorska. To je dovoz do
avtobusne in železniške postaje.
V stanovanjsko območje sta speljana dva dovoza. Obstoječa neimenovana stanovanjska ulica je četrti krak križišča Cesta 4. julija – Cankarjeva ulica. V križišču Cesta 4.
julija – Jurčičeva pot je četrti krak Aškerčeva ulica, ki je
obodna cesta ureditvenega načrta.
Novi dovozi iz državnega cestnega omrežja na območje ureditvenega načrta niso predvideni.
Na notranjem cestnem omrežju je predvidena rekonstrukcija Kolodvorske ulice na odseku od avtobusne postaje
do podvoza pod Prešernovo cesto. Rekonstrukcijo tega
odseka je potrebno uskladiti s predvidenim podaljškom Kolodvorske ulice severno od podvoza Prešernove ceste in
upoštevati pogoje gradnje v varovalnem progovnem pasu.
Na jugovzhodnem delu ureditvenega načrta je predvidena rekonstrukcija dela Aškerčeve ulice na odseku, ki
omogoča dodatno navezavo garažnega objekta št. 4 lociranega znotraj ureditvenega načrta in povezavo s sosednjim
zazidalnim načrtom obrtne cone. Niveletni potek tega odseka Aškerčeve ulice je potrebno uskladiti z višinskimi ureditvami območij, ki jih cesta povezuje.
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Na območju ureditvenega načrta je potrebno omogočiti interventni dovoz do vseh objektov. Kadar dovoz ni možen
po voznih površinah je skladno s prikazom interventnih poti
iz grafične priloge št. 10 »Prometna ureditev« zagotoviti
interventni dovoz tudi po ploščadih in trgih.
Enako kot za interventne dovoze velja tudi za dostavo.
Strožji so le pogoji za vožnjo dostavnih vozil po ploščadih in
trgih. Skupna masa dostavnih vozil ne sme presegati 7,5
tone.
Na prometno močno obremenjenih območjih, ploščadih in trgih je možno določiti tudi čas dostave izven prometnih konic.
14. člen
Mirujoči promet
V ureditvenem načrtu je število potrebnih parkirnih mest
za osebna vozila določeno v odvisnosti od dejavnosti skladno s tabelo iz »Tehničnih normativov za projektiranje in
opremo mestnih prometnih površin« (FAGG, Ljubljana 1991)
ločeno za območje med Prešernovo in Kolodvorsko ter
Kolodvorsko in Aškerčevo. Upoštevane so obstoječe in novopredvidene dejavnosti.
Na območju med Prešernovo in Kolodvorsko je za
stanovanja, trgovine in poslovne prostore potrebno urediti
od 397 do 457 parkirnih mest. Skladno s predvideno ureditvijo ostane na tem območju 82 obstoječih parkirnih mest.
Dodatna nivojska parkirišča (pravokotna ob vozišču) so predvidena s preureditvijo Kolodvorske ulice. Ob Kolodvorski
ulici je predvidena ureditev 77 parkirnih mest. Pri ureditvi
parkirnih mest ob Kolodvorski ulici je potrebno upoštevati
pogoje gradnje v varovalnem progovnem pasu.
Dodatna parkirna mesta za osebna vozila so v dveh
predvidenih podzemnih garažah. V garaži št. 1 je v treh
podzemnih etažah pod trgom 192 GM. V garaži št. 2 pod
predvidenimi objekti in ploščadmi je v dveh podzemnih etažah 100 GM.
Garaži št. 1 in št. 2 imata status javnih garaž. Temu je
potrebno prilagoditi vse elemente podzemnih garaž.
V garažnih etažah pod koto nivoja podtalnice je predvideti zaščito pred vdorom podtalnice v garaže.
Na stanovanjskem območju med Kolodvorsko in Aškerčevo je skladno z normativom potrebno urediti 399 parkirnih
mest. Ob obstoječih nivojskih parkiriščih (110 PM) je potrebno urediti dodatnih 50 PM ob obstoječi stanovanjski ulici in
32 PM pred garažo št. 4, ki je locirana med železnico in
stanovanjskimi objekti. Garaža št. 4 je delno vkopan garažni
objekt. Predvidenih je 90 pokritih garažnih mest in 48 PM
na strehi garažnega objekta. Parkirna mesta na strehi garažnega objekta so z rampo povezana tudi z Aškerčevo ulico.
Glavni dovoz v garažo št. 4 je predviden v južnem podaljšku
obstoječe stanovanjske ulice.
Garaža št. 3 je locirana v stanovanjskem območju jugovzhodno ob Kolodvorski ulici. Dovoz do garaže je združen
z dovozom do ploščadi obstoječega stanovanjskega objekta. V eni podzemni etaži je predvidenih 86 garažnih mest.
Na vseh parkirnih površinah je potrebno 5% delež parkirnih mest urediti kot posebna parkirna mesta za invalide.
15. člen
Javni potniški promet
Ugodna lega obstoječe glavne avtobusne postaje in
železniške postaje mesta Krško pokriva celotno območje
obdelave z radiem 5-minutne dostopnosti.
Predvidena javna garaža ob kolodvorski ulici je namenjena tudi parkiranju vozil potnikov po sistemu P+R
(park&ride).
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16. člen
Kolesarski promet
Na območju ureditvenega načrta je ločeno vodenje
kolesarjev le v območju novourejenega križišča. Za spodbujanje kolesarjenja kot okolju prijazne oblike prometa je, po
izgradnji južne obvoznice, predvidena zožitev vozišča Ceste
4. julija na minimalno potreben dvosmeren dvopasovni profil
in ureditev kolesarskih stez kot obojestranskih obvoziščnih
elementov.
Kolesarjem so namenjeni tudi širši pločniki, ploščadi in
trgi, kjer je predvideno skupno vodenje kolesarjev in pešcev
ob upoštevanju prednosti šibkejšega udeleženca v prometu. Hitrost kolesarjev na skupnih površinah je potrebno zaradi tega prilagoditi varnosti pešcev.
Kot mikrourbano opremo je na pomembnih ciljih kolesarskih voženj urejati odstavna mesta za kolesa.
17. člen
Promet pešcev
Vse površine namenjene pešcem morajo biti urejene
tako, da omogočajo neovirano gibanje invalidom. Predvidena je dodatna povezava območja ob avtobusni postaji s
Cesto 4. julija. To povezavo sestavljajo rampe z vmesnimi
počivališči, ki ustrezajo predpisom za dostope z invalidskimi
vozički.
Za pešce na območju ureditvenega načrta sta zelo
pomembni dve povezavi s sosednjimi območji. Prva je povezava z območjem kulturnega doma in hotela severovzhodno
od Ceste 4. julija. Druga je povezava z območjem Papirnice
Videm, ki leži jugozahodno od železniške proge.
Poudarjeno in s tem varnejše vodenje pešcev preko
Ceste 4. julija je potrebno urediti po izgradnji južne mestne
obvoznice in prekategorizaciji Ceste 4. julija. Predviden je
dvig nivelete vozišča na nivo pločnikov in ploščadnih ureditev.
Za prečkanje železniške proge in povezavo z območjem Papirnice Videm je možno obstoječi nadhod nadomestiti s podhodom, ki bi ob izvennivojskem dostopu na perone železniške postaje omogočal tudi izvennivojsko povezavo območij na obeh straneh železniške proge.
VII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
18. člen
Splošno
Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno
dokumentacijo. Obstoječo infrastrukturo, ki bo prizadeta ob
izgradnji novih objektov in novi ureditvi je potrebno prestaviti
oziroma prilagoditi zazidavi.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.
Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik
med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0,5 m, minimalni horizontalni odmik 3,0 m. Kolikor
tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).
19. člen
Vodooskrba
Zgraditi oziroma rekonstruirati je treba obstoječ cevovod 80 ob Cesti 4. julija na profil 125, v dolžini 430 m
vzdolž celotnega območja obdelave ter zgraditi povezovalni
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cevovod 150, s priključkom na cevovod 200, od tržnice po
Kolodvorski ulici do Aškerčeve ulice. Istočasno bo treba
obnoviti vse sekundarne vodovodne cevovode ter izvesti
ustrezne prevezave hišnih priključkov na novo omrežje.
Požarno varnost bo treba zagotoviti z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov.
Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Po istem pravilniku je potrebno zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno
omrežje). Hidranti naj bodo podtalni, izven prometnih površin, tako da so stalno dostopni.
20. člen
Odvajanje onesnaženih voda
Za odvajanje meteornih voda bo treba izgraditi nov
sistem kanalizacije na celotnem območju obdelave. Predvidena kanalizacija bo služila samo za odvajanje meteornih
voda, obstoječa kanalizacija pa se ohrani in bo služila za
odvod fekalnih voda. Odvajanje meteornih voda iz nepozidanih utrjenih površin, parkirišč in garaž naj bo niveletno urejeno s primernimi padci in stekanjem v kanalizacijo in reko
Savo preko kontrolnega jaška oziroma lovilca olj.
Ker se v prvi vrsti rešuje pereč problem pomanjkanja
parkirnih mest, količinsko ni pričakovati znatnejšega povečanja količine fekalnih voda. Izgradnja poslovno stanovanjskih objektov tako rekoč zamenjuje porušitveni fond. Iztok
fekalnih voda je v obstoječo kanalizacijo ter posredno v
levoobrežni kolektor, preko katerega se odvajajo in kasneje
čistijo onesnažene vode levega brega reke Save oziroma
naselja Videm.
Pred izdelavo projektne dokumentacije bi bilo treba
narediti hidravlično presojo obstoječe iz katere bo razvidno
ali je obstoječa kanalizacija sploh zadostne prevodnosti.
Kolikor ni, je treba v fazi predvidene ureditve obstoječi del
kanalizacije zamenjati z ustreznejšimi profili (večja prevodnost in kvalitetnejša cev).
Kolikor se ne bo izvedel ločen sistem kanalizacija je
treba izvesti:
– rekonstrukcijo kanalizacijskega kolektorja 50 ter vseh
sekundarnih priključkov na območju železniške postaje in
Kolodvorske ulice
– pregledati obstoječe hišne priključke in jih po potrebi
rekonstruirati
– rekonstrukcijo zbiralnika BC 80, ki poteka čez lesni
prostor tovarne Videm.
21. člen
Elektro omrežje
Na območju je možna izgradnja in rekonstrukcija nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja v zemeljski
izvedbi. Zgraditi je treba nizkonapetostne kabelske priključke za predvidene potrošnike s priključitvijo na TP Hotel, TP
Stolpič in TP Kare 12.
22. člen
Javna razsvetljava
Dograditi je treba javno razsvetljavo v južnem delu obravnavanega območja in v prečnih cestnih povezavah med
Kolodvorsko ulico in Cesto 4. julija.
Svetilke naj bodo enotne za celotno ureditev in kvalitetno oblikovane. Omrežje predvidene javne razsvetljave je
treba navezati na obstoječe omrežje javne razsvetljave.
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23. člen
TK in CATV omrežje
Izvesti je treba TK kanalizacijsko ali kabelsko omrežje z
navezavo na obstoječe TK omrežje v Cesti 4. julija. Posamezni uporabniki se bodo lahko vključili v TK omrežje na
osnovi prostih kapacitet avtomatske telefonske centrale, za
kar je potrebno naročiti ustrezen projekt priključitve pri pristojni DO. V sklopu načrtovanega telekomunikacijskega
omrežja je treba izvesti tudi traso CATV omrežja.
Zagotavljanje CATV signalov preko CATV omrežja bo
možno s priključki na kanalizacijsko CATV omrežje, za kar je
potrebno naročiti ustrezen projekt priključitve pri pristojni
DO. Montaža satelitskih anten (krožnikov) na tem območju
ni dopustna.
24. člen
Ogrevanje
Rekonstruirati je treba obstoječo kotlovnico št. 37.
Ogrevanje novozgrajenih objektov bo iz obstoječih kotlovnic. Ogrevanje na trdo gorivo ni dopustno.
Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v
skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in
škodljive snovi (Uradni list RS, št. 3/97). Prosto stoječi
plinski rezervoarji niso dopustni, možni so vkopani. Možna
je izgradnja plinovodnega omrežja.
25. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je potrebno zbrati, deponirati in
odvažati v skladu z veljavnim odlokom o shranjevanju in
odlaganju odpadkov v Občini Krško (Uradni list RS, št.
40/92). Posode za odpadke se namestijo na pokritih in
vizualno neizpostavljenih mestih oziroma ekoloških otokih,
kateri se obsadijo in primerno uredijo.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
26. člen
Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice
Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja
podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upoštevati
naslednje:
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/95),
– zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 4/89 in
15/91),
– strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode
(Uradni list SRS, št. 18/85),
– pravilnik o tehničnih normativih za skladiščenje vnetljivih in nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 14/80),
– uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
27. člen
Zaščita pred onesnaženjem zraka
V izogib onesnaženju zraka se kot splošno navodilo za
nove in rekonstruirane objekte priporoča ogrevanje iz skupnega vira obstoječih kotlovnic. Energent je, do izgradnje
zemeljskega plina, ekstra lahko kurilno olje.
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Treba je upoštevati:
– uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 68/96),
– uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94),
– uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94),
– uredbo o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti
žvepla, svinca in benzena (Uradni list RS, št. 8/95).
28. člen
Požarna varnost
Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z Zakonom
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je
treba upoštevati:
– tehnični normativ NFPA št. 101/67,
– pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o
skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ,
št. 20/71 in 12/71) in
– pravilnik o gradnji postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivom in o skladiščenju in pretakanju goriva (Uradni list
SFRJ, št. 27/1 in 29/71).
O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je treba zagotoviti v vodovodnem omrežju
10 litrov vode v sekundo in zagotoviti zadostne količine vode
za gašenje (ocena 25 do 30 l/sek., prednost imajo podzemni hidranti).
Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.
29. člen
Hrup
Glede hrupa je potrebno upoštevati:
– uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95),
– uredbo spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96),
– uredba o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
30. člen
Obramba in zaščita
Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati določila o potresno varni gradnji za potres z močjo VIII.
stopnje po MCS lestvici in pogoje Ministrstva za obrambo,
Uprava za obrambo Krško, pod št. 843-07-2/99, z dne 8.
3. 1999.
IX. FAZNOST, TOLERANCE IN OBVEZNOSTI
INVESTITORJA TER IZVAJALCA PRI IZVAJANJU
UREDITVENEGA NAČRTA
31. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med
seboj časovno neodvisne.
Na objektih, ki so predvideni za rušenje zaradi nove
urbanistične ureditve, so možni vzdrževalni – adaptacijski
posegi, s katerimi se omogoča nemoteno delovanje obstoječih objektov.
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Tolerance:
Možne so tolerance pod pogojem, da se ne spreminja
vsebinska zasnova ureditvenega načrta. Za vse posege, ki
odstopajo od določil odloka, je potrebno izdelati urbanistično – lokacijsko preverbo širšega območja.
Obveznosti investitorjev in izvajalcev:
– pri izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti
dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje in
racionalno urediti gradbišča,
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljalce
prometno-komunalnih in energetskih naprav,
– odvečni material, ki bo nastal ob izkopu odstraniti po
pogojih, ki jih bo določil komunalni nadzornik Občine Krško,
– po končani gradnji se mora okolica urediti,
– investitorji, ki na območju ureditvenega načrta posegajo na obstoječe parkirne površine so dolžni financirati
izgradnjo nadomestnih parkirnih mest.
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Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center
Krško

Na podlagi 17. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 22. seji dne 8. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Podjetniški center Krško

32. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi občine Krško pristojni za urejanje prostora, Upravni enoti
Krško in Krajevni skupnosti Krško.

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško (Uradni list RS, št. 8/98) se za prvim odstavkom 4.
člena doda nov odstavek, ki glasi:
»Skrajšano ime zavoda je: PC Krško.«.
Drugi odstavek 4. člena postane tretji in glasi:
»Sedež podjetniškega centra je: Krško, Cesta krških
žrtev 53.«.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo inšpekcijske
službe in komunalni nadzornik Občine Krško.

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

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja
in izdelavo izrisov pridobiti soglasje pristojnega občinskega
organa za urejanje prostora Občine Krško. Za posege v
prostor se izdela izris ali urbanistično-lokacijsko preverbo
širšega območja s prikazom potrebnih gabaritov ali vplivi na
obstoječe okolje. Osnova za urbanistično lokacijsko preverbo je program investitorja.

Št. 028-3/00-O301
Krško, dne 8. marca 2001.

35. člen
Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za
naselje Videm v Krškem prenehajo na tem območju veljati:
– odlok o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/70),
– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu dela mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list, št.
2/76),
– odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni
list RS, št. 62/95),
– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu dela mesta Krško (Uradni list RS, št. 31/98).

1505.

36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-16/98
Krško, dne 8. marca 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter
nagradah članov delovnih teles in organov
Občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 22. seji dne 8. 3. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah
članov delovnih teles in organov Občine Krško
1. člen
V pravilniku o plačah funkcionarjev ter nagradah članov
delovnih teles in organov občine Krško (Uradni list RS, št.
41/99) se spremeni 6. člen tako, da glasi:
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»Plača za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
znaša mesečno 13% neto plače župana.
Za vsak neopravičen (brez predhodnega opravičila, za
kar se štejejo razlogi, ki veljajo za delavce v delovnem razmerju) izostanek iz seje občinskega sveta ali delovnega
telesa se svetniku plača v naslednjem mesecu zmanjša za
50%. Za mesec, ko ni bilo seje občinskega sveta ali seje
delovnega telesa članu občinskega sveta plača ne pripada.
Svetnikom pripada povrnitev potnih stroškov za vsako
sejo ali nadaljevanje seje, katere se je udeležil po kriterijih,
ki veljajo za delavce državne uprave.«.
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisijah in odborih občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine v
višini 6.000 SIT na prisotnost na seji. Ta znesek se revalorizira z letno rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji.
Članom delovnih teles občinskega sveta pripada povrnitev potnih stroškov, kakor velja za zaposlene v državni
upravi.«.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 35%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 45%,
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo predsednika ali
od njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta
30%.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada
povrnitev potnih stroškov, kakor velja za zaposlene v državni
upravi.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3.
2001.
Št. 143-2/99
Krško, dne 8. marca 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LENART
1506.

Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in
pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini
Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01), druge alinee 26. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št.
26/90), osemnajste alinee 21. člena zakona o lokalni sa-
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moupravi (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, 70/00 in 100/00) in drugega odstavka 18. člena
odloka o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 13/75, 19/87, 44/87 in 25/88
ter Uradni list RS, št. 37/90 in 2/91) je Občinski svet
občine Lenart na 19. seji dne 27. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških
storitev na pokopališčih v Občini Lenart
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam
pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebna
in pokopališka dejavnost Slavko Jančič, s.p. na pokopališčih v Občini Lenart:
SIT
Izkop in zasip groba ter zaščita sosednjih
grobov
19.710
Pogreb v grobnico
9.909
Pogreb otroka do 1. leta
9.909
Žarni pokop
6.671
Delo s pokojnim (oblačenje, polaganje,
prelaganje)
4.873
Pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb
2.502
– z večjimi poškodbami
3.812
Kompletiranje krste in znamenje
1.191
Prijava pogreba
1.191
Urejanje dokumentacije (mrliški list, dovoljenje
za pokop, odjava zavarovanj, obveščanje KS)
1.787
Poglobitev groba
2.978
Prva ureditev groba (odvoz vencev, ureditev
groba)
5.003
PREVOZ:
– prevožen km v domovini
108
– prevožen km v tujini
119
– lokalni prevoz do 50 km
6.498
EKSHUMACIJA:
– pred pretekom 10 let
41.695
– po preteku 10 let
32.165
VREDNOST URE:
– grobar KV
1.267
– delavec PKV
1.072
– intelektualna ura (IU)
1.267
– strojna ura
1.754
Cinjenje kovinskega vložka
2.144
Organizacija pogreba 3 do 4 ure
štev. ur × 1.267
Pogrebno moštvo
štev. oseb × 3.217
II
V cenah storitev ni zaračunan 8% davek na dodano
vrednost.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-2/2001
Lenart, dne 27. marca 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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ODRANCI
1507.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Odranci

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
10/97, 26/97, 10/98, 74/98), 14. in 65. člena statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) in v skladu z
uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
(Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine
Odranci na 16. redni seji dne 16. 2. 2001 na predlog
župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Odranci.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi
drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini
Odranci ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine
Odranci, s sedežem Panonska 33, Odranci (v nadaljnjem
besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
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– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
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– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest in zimske službe,
– upravljanja in vzdrževanja ter obnove omrežja infrastrukturnih objektov in naprav vodovodnega in kanalizacijskega sistema,
– urejanja zelenih površin,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnih odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASITLA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,
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– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Odranci v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Odranci, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o
delavcih v Občinski upravi občine Odranci (Uradni list RS,
št. 69/95).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124 -16/2001
Odranci, dne 16. januarja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

1508.

Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

Na podlagi 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14.
člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je
Občinski svet občine Odranci na 16. redni seji dne 16. 2.
2001 sprejel

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Odranci

1. člen
S tem odlokom Občina Odranci, s sedežem v Odrancih, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, ustanavlja režijski
obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Odranci.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Odranci. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlenega enega delavca. V
nadaljevanju delovanja režijskega obrata je možna dodatna
zaposlitev. Na predlog župana Občine Odranci (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Odranci.
3. člen
Sprejetega delavca režijskega obrata župan imenuje v
vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere mu
dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Odranci. Po
predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine
Odranci.
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Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Odranci,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet
blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako
področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski
obrat opravlja občinska uprava.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
a) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
2. oskrba s pitno vodo,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
voda,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin
5. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti
in drugih nekategoriziranih cest;
8. ravnanje s komunalnimi odpadki,
9. upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
10. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
11. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov,
12. vodenje javnih del.
b) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. zimska služba,
3. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselja,
4. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
5. postavljanje reklamnih objektov,
6. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
7. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
8. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena
dela,
9. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in kanalščine,
10. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor
nad pitno vodo iz lokalnega vira in
11. vsa druga vzdrževalna dela.
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IV. KONCESIJA
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena po točko a)
in b), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
11. člen
Občina Odranci pridobiva koncesionarje na podlagi
pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja, ki ga sprejme Občinski
svet občine Odranci.
12. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko
pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji kot to določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine
Odranci, na predlog župana.
13. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisne dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojni organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisne dejavnosti.
14. člen
Varščina se koncesionarju na vrača.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o
delovanju režijskega obrata.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 125-16 /2001
Odranci, dne 16. januarja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.
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1509.

Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na
območju Občine Odranci

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS,
št. 41/96) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 16. redni
seji dne 16. 2. 2001 sprejel

ODLOK
o preskrbi in odjemu pitne vode na območju
Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji glede oskrbe s pitno
vodo, pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev javnih vodovodov glede na naprave in oskrbo pitne vode, priključitev na vodovodno omrežje, vgrajevanje in vzdrževanje
vodomerov, odčitavanje in obračun porabljene vode, varčevanje z vodo, prijavo in odjavo odjema vode, prekinitev
dobave vode ter odgovornost upravljavcev in uporabnikov v
zvezi z oskrbo s pitno vodo.
2. člen
Uporabnik vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki
uporablja vodo iz javnega vodovoda.
Upravljavec javnega vodovoda je Občina Odranci, ki
izvaja oskrbo s pitno vodo preko režijskega obrata.
3. člen
Vodovodno omrežje in naprave delimo glede na odgovornost za vzdrževanje na upravljavca in uporabnika. Vodovodne naprave, ki so zgrajene iz družbenih sredstev in sredstev zbranih iz samoprispevka občanov so premoženje občine, ki jih je kot upravljavec dolžna vzdrževati. Za naprave,
katere vzdržuje uporabnik sam, pa se štejejo hišni priključki
– od vodomera naprej in hišne inštalacije.
II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE
4. člen
Naprave za katere je odgovoren upravljavec so:
a) primarno omrežje:
– zajetje,
– vodnjaki,
– črpališče,
– transportni cevovodi od črpališča do sekundarnega
vodovodnega omrežja.
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje od primarnega omrežja do hišnih vodomerov,
– hidrantno omrežje,
Upravljavec vodovoda mora skrbeti za zadostne količine zdrave pitne vode. Ravno tako mora vzdrževati vodovodne naprave.
Za morebitne večje izpade električne energije je upravljavec dolžan priskrbeti agregat.
5. člen
Kadar je zaradi načrtovanih del na vodovodnem omrežju in drugih vodovodnih napravah nujno začasno prekiniti
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dobavo vode, mora upravljavec vodovoda o prekinitvi dobave obvestiti prizadete uporabnike neposredno ali po sredstvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno običajen
način.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
6. člen
Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na
območju oskrbovalnega sistema priključek na vodovodno
omrežje na podlagi prijave in predpisane investicijsko tehnične dokumentacije.
7. člen
Upravljavec je dolžan dati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno lokacijsko dovoljenje za novogradnjo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih virov in prepustnost omrežja.
8. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljavec upoštevati:
– minimalne odmike vseh novogradenj od vodovodnega omrežja,
– konkretne pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom novogradenj,
– določitev trase, globine in profila priključne cevi,
– določitev profila vodomera,
– določitev lokacije, oblike in velikosti vodovodnega
jaška,
– križanje podzemnih komunalnih vodovodov in ostalih
objektov z vodovodnim omrežjem,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer se
predvideva trasa priključnega cevovoda.
9. člen
Vsak investitor novogradnje, uporabnik, mora predložiti k vlogi za izdajo soglasja naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko dovoljenje za novogradnjo,
– opis specifičnosti objekta,
– projekt in sheme instalacij (na vpogled).
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse
gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo
vode.
10. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključek, če je uporabnik
izpolnil pogoje, ki so določeni v soglasju za priključek. Vodovodni priključek pomeni spojno cev od primarnega vodovodnega omrežja do vključno vodomera z vsemi vgrajenimi
elementi. Priključek je del omrežja, ki ga plača uporabnik in
le-tega tudi prenese upravljavcu vodovoda v nadzor.
11. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsak objekt uporabnika posebej, upoštevaje velikost in namembnost objekta,
ki se priključuje na vodovodno omrežje. Vse vodovodne
priključke je upravljavec dolžan voditi v katastru komunalnih
naprav.
Začasni ali provizorični priključek na javno vodovodno
omrežje (gradbišče) mora uporabnik odstraniti v skladu z
izdanim soglasjem upravljavca.
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12. člen
Vsa dela na javnem vodovodu ali hišnih priključkih
vključno na vodomerih, izdaja in nadzira upravljavec oziroma
od upravljavca pooblaščena oseba.
13. člen
Na oskrbnem območju Občine Odranci je investitor
novogradnje dolžan plačati prispevek za priključitev za vodovodno omrežje. Pogoji in način plačevanja tega prispevka se
določijo z občinskim odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
Uporabniki plačujejo tekočo porabo vode na podlagi
računa upravljavca. V primeru, da upravljavec ali uporabnik
ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se obračuna pavšalna poraba vode na
osnovi povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.

IV. VODOMERI

20. člen
Uporabniki, ki bodo hoteli uveljavljati oprostitev takse
za obremenjevanje pitne vode iz naslova t. i. pitne vode, ki
se uporablja za kmetijske namene, bodo dolžni porabo teh
količin vode dokazati preko posebno vgrajenih vodomerov.

14. člen
Na območju občine Odranci morajo biti vsi uporabniki,
na javni vodovodni sistem priključeni preko vodomerov.
Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi ter tehničnimi
navodili. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer mora biti
dostopen upravljavcu vodovoda.

21. člen
Uporabnik vode plača vodo takoj po prejemu računa
oziroma najkasneje 15 dni po izstavitvi računa.
Če uporabnik vode ne plača v 15 dneh po prejemu
opomina, v katerem mora biti navedena posledica neplačanega računa, lahko dobavitelj uporabniku brez predhodnega opozorila prekine dobavo vode.

15. člen
Vodomer namesti upravljavec vodovoda, kateri določi
tudi tip in velikost vodomera. Vodomeri so sestavni del priključka, namenjeni pa so za obračun porabe vode.
Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno kontrolo meril od
pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin. Dela
z nameščanjem in premeščanjem vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo dobavitelj pitne vode.

22. člen
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena vodarina lahko v 15
dneh po prejemu računa vloži pismeni ugovor upravljavcu
vodovoda, če meni, da mu vodarina ni pravilno odmerjena.
Ugovor ne zadrži plačila računa.
Ponovni priklop se izvede na stroške uporabnika.
VI. PREKINITEV DOBAVE VODE

16. člen
Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
uporabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave nosi
odjemalec z mesečnim plačilom vodarine.
Stroški za popravilo okvar, ki nastanejo na priključku ali
vodomeru po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.
17. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.
Upravljavec lahko kadarkoli izvede kontrolo vodomera,
uporabnik pa lahko vsak čas sam zahteva kontrolo točnosti
vodomera.
Če ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
V. UGOTAVLJANJE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
18. člen
Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda
se meri v kubičnih metrih po stanju odčitanem na vodomeru
vodovodnega priključka.
Vodomere odčitava delavec upravljavca vodovoda enkrat letno. Upravljavec lahko določi tudi drugače.
Cena m3 vode se določa v skladu z določili zakona o
komunalnih dejavnostih in na podlagi zakona o temeljih sistema cen in družbene kontrole cen.
Izjemoma se sme vodarina zaračunavati po pavšalni
določitvi.
Predlog višine pavšalnih obremenitev sprejme občinski
svet s posebnim sklepom.

23. člen
Dobavitelj vode lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– kadar stanje interne naprave ogroža zdravje drugih
uporabnikov oziroma kakovost vode v javnem vodovodnem
omrežju,
– če je priključek na vodovodno omrežje izveden brez
soglasja upravljavca,
– če interna napeljava in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik vzroka oviranja noče odstraniti,
– če brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
– če onemogoča delavcem upravljavca preglede in odčitavanje na vodomeru in interni inštalaciji,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
– če krši predpise o varčevanju z vodo, kadar je to
dogovorjeno ali odrejeno (redukcija),
– če ne plača računa v 15 dneh po prejemu opomina
pred tožbo.
24. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih del na omrežju, vendar mora o tem
pravočasno obvestiti na krajevno običajen način uporabnike, na katere vpliva prekinitev.
Upravljavec je dolžan praviloma opravljati vzdrževalna
dela na vodovodnem omrežju in napravah takrat, ko najmanj
moti delovni proces v delovni organizaciji oziroma
uporabnike.
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25. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja
varčno trošiti.
Upravljavec pa je dolžan porabo vode nadzirati in sme
omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodila za racionalno
uporabo vode.
26. člen
V primeru večjega pomanjkanja vode sme uporabnik
trošiti vodo samo za osebno potrošnjo vendar po vrstnem
redu, ki ga na predlog upravljavca določi župan občine.

Št.
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IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo
sanitarna, vodnogospodarska in komunalna inšpekcija ter
upravljavec vodovodnih objektov in naprav.
32. člen
Organ upravljavca je dolžan sprejeti pravilnik o pogojih
in načinu plačevanja prispevka za priključitev na vodovodno
omrežje najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
V enakem roku je dolžan sprejeti sklep o višini prispevka za priključitev na vodovodno omrežje.

VII. JAVNI HIDRANTI
27. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni
izključno požarni varnosti in morajo biti vsak čas dostopni in
v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih in o vseh spremembah na njih posreduje upravljavec vodovoda pristojni
gasilski enoti.
28. člen
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požara ali ob
drugih elementarnih nesrečah brez soglasja upravljavca vode.
O uporabi hidranta, o trajanju odvzema vode in o morebitnih pomanjkljivostih, ki jih je opazil pri odvzemu vode,
mora uporabnik obvestiti upravljavca vodovoda.
Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v
brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice, ki bi
morebiti nastale.

33. člen
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vodnjakov so
dolžni skrbeti za neoporečnost pitne vode v vodnjakih.
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) upravljavca ali uporabnika, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in
delo ljudi ter okolje, je nedopustno in sta za takšno ravnanje
kazensko in materialno odgovorna.
Prepovedano je zasutje vodnjakov.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 126-16/2001
Odranci, dne 16. januarja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI
29. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba:
– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje
pred ali mimo vodomera,
– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem
priključku,
– če kot uporabnik onemogoča delavcem upravljavca
preglede in odčitavanje vodomera,
– če kot uporabnik sam brez privolitve upravljavca odstrani plombe na odovodnih objektih,
– če kot uporabnik koristi hidrant v nasprotju s 27.
členom tega odloka,
– če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši
vodo v nasprotju z navodili o racionalni rabi vode,
– če lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vodnjaka
zasuje vodnjak ali ne skrbi za neoporečno pitno vodo v
vodnjaku.
30. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje
upravljavec vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev:
– če ne skrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodovodnih naprav in
– če ne skrbi za zdravo pitno vodo.

1510.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/89) ter 14. člena
statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 16. redni seji dne 16. 2. 2001
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci znaša 0,036
SIT.
II
Ta sklep velja od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 127-16/2001
Odranci, dne 16. januarja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.
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PIVKA
1511.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Pivka za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka
na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Pivka za leto 2000
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Pivka za
leto 2000, ki izkazuje:
v 000 SIT
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj (-)
oz. presežek (+)

Račun finančnih
Račun
terjatev in naložb financiranja

592.210
604.319

5.000
2.827

-12.109

2.173

2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni
račun rezervnega sklada Občine Pivka za leto 2000, ki
izkazuje:
v 000 SIT
Prihodki
10.396
Presežek
10.396
3. člen
Izguba v bilanci prihodkov in odhodkov se pokrije s
sredstvi iz preteklega leta (v znesku 11.318), na žiro računu
za tekočo porabo je ostanek v znesku 1.382.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

1. člen
Potrdi se zaključni računa proračuna Sklada za razvoj
Občine Pivka za leto 2000, ki izkazuje:
v 000 sit
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj (-)
oz. presežek (+)

Račun finančnih
Račun
terjatev in naložb financiranja

28.688
28.350
-338

2. člen
Izguba v bilanci prihodkov in odhodkov se pokrije s
sredstvi iz preteklega leta (v znesku 2.712), na žiro računu
za tekočo porabo je ostanek v znesku 2.374.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

1513.

Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka
na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99) se v 4. členu v prvem odstavku v razpredelnici pod točko 3 – skupina družbenih in sorodnih dejavnosti – 1. skupina črta točkovanje v rubrikah
“Lega stavbnega zemljišča“ in sicer 1. obm. 150, 2. obm.
50 in 3. obm. 20.
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se beseda “dvakratna“
nadomesti z besedo “petkratna“.

1512.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka
na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Sklada
za razvoj Občine Pivka za leto 2000

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.
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1514.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka

Na podlagi 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, 6/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US in
70/00) in 131. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99 in 77/00 – popr.) je Občinski svet občine Pivka
na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel

Št.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2001
Pivka, dne 1. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Pivka
1. člen
V statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in
77/00 – popr.) se v prvem odstavku 1. člena in drugem
odstavku 2. člena ime naselja “Tabor nad Knežakom“ nadomesti z imenom “Šilentabor“.
2. člen
V 21. členu statuta se besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.“
3. člen
V 39. členu statuta se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

1515.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 44/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet
občine Pivka na 17. seji dne 1. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
S tem sklepom preneha biti javno dobro in postane last
Občine Pivka zemljišče, del parcele št. 3014 k.o. Selce.
2
Na podlagi tega sklepa se zemljišče iz 1. točke tega
sklepa vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek z vpisom lastninske pravice na Občino Pivka.
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POLZELA
1516.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 6. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 2001 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva financiranja javne porabe v Občini Polzela za leto 2001.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
Znesek v SIT
1. Prihodki
422,622.000
2. Odhodki
445,986.000
3. Proračunski primanjkljaj (1–2)
23,364.000
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
4,651.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
6. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (4–5)
4,651.000
II. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna
–
8. Odplačilo dolga
–
9. Neto zadolževanje (7 manj 8)
–
10. Zmanjšanje sredstev na računih
(razlika iz leta 1999)
18,713.000
3. člen
V rezerve Občine Polzela se iz rednih proračunskih
prihodkov leta 2000 izloči 0,5% doseženih prihodkov v letu
2001.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja.
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Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki
zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih
naložb.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremebe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih v skladu z odredbo o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov
in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v
imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki
so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja
sredstva:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno po dvanajstinah kot mesečne
akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposobnost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabnika proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.
Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za
prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan
skladno z veljavno zakonodajo.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,
druge odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
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11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za delovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik,
se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se
neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v
tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno
s sprejetim proračunom v vseh postavkah.
Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu
niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sredstev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega
sklepa le občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko
začasno krije odhodke iz:
– sredstev rezerv občine,
– namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan občine.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Polzela,
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz
10. člena tega odloka,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji
o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela
predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto
2001 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje
v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v
računu financiranja. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan
občine na podlagi sprejetega proračuna in po predhodnem
soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Ministrstva za finance je sestavni del pogodbe.
17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževanjem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če
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odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Občina Polzela bo sofinancirala javna podjetja in javne
zavode, katerih ustanoviteljica je bila Občina Žalec pred
letom 1999 in ki opravljajo dejavnost tudi za področje Občine Polzela. Javna podjetje in javni zavodi se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja (sedaj Občina Polzela). O
zadolževanju odloča občinski svet. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu v katerem
se daje poroštvo. O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka
odloča občinski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg
možnega zadolževanja občine.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-02/006/01
Polzela, dne 6.marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

1517.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ločica I

Na podlagi 39. in 43. 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,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na 17. seji dne 6. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ločica I
1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o zazidalnem načrtu Ločica I (Uradni list RS, št. 8/90).
2. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni z alineo:
– na celotnem območju je, na funkcionalnih zemljiščih
objektov, dovoljena gradnja prizidkov in pomožnih objektov,
kot so shrambe, vrtne lope, pergole, nadstreški, rastlinjaki,
bazeni ipd.
3. člen
4. člen odloka se spremeni in dopolni z dvema alineama:
– tlorisni gabarit vrtnih lop oziroma shramb za orodje
naj ne presega 12 m2 bruto površine. Pri urbanističnemu in
arhitektonskemu oblikovanju prizidkov in pomožnih objektov
morajo biti upoštevani splošni pogoji osnovnega odloka ter
odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi občine;
– nadstreški in pergole: maksimalni gabarit je 35 m2.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-07/081/01
Polzela, dne 6. marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

1518.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Polzela

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) in 16. člena
statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 17. seji dne 6. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Polzela
I
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2000 na območju
Občine Polzela 147.279,60 SIT/m2.
II
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela znašajo 11 odstotkov od
vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5, odstotka za individualno rabo in 5,5
odstotka za kolektivno rabo.
III
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.
IV
Povprečna gradbena cena se med letom valorizira v
skladu z rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 420-07/081/01
Polzela, dne 6. marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
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1519.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83,
10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) in 16.
člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Polzela na 17. redni seji dne 6. 3.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela za leto 2001
znaša 0,0645 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 465-01-038/01
Polzela, dne 6. marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

PUCONCI
1520.

Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/97, 10/98 in
74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98
in 61/99 – odl. US) in 101. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci
na 23. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Puconci za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Puconci za leto 2001, upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva Občine
Puconci.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja
Občina Puconci.
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Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljata skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Občine Puconci.
3. člen
Z odlokom lahko Občina Puconci ustanovi proračunski
sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in
sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
4. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
I.
skupaj prihodki
1.500,830.500,00
II. skupaj odhodki
1.710,564.105,98
III. presežek odhodkov
nad prihodki (I.-II.) SIT
-209,733.605,98
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodanih
kapitalskih deležev
28,900.000,00
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
1,250.000
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
27,650.000,00
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna
170,000.000,00
IX. odplačilo dolga –
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+ X.)
12,083.605,98
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov.
6. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakomerno
in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih
obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če
občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
7. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska
sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrte in zaključne račune.
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9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe ter sredstev opravlja nadzorni
odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna se v splošno rezervo izloči
0,5% od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se
uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabniku na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti direktorja občinske uprave.
13. člen
Župan odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti
5 mio SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.
14. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so
razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži
uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi
v predvideni višini.
15. člen
Zadolževanje Občine Puconci je možno na način in v
skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v
okvirih, ki je določen v splošnem delu proračuna.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,
ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
17. člen
Investicije v cestno gospodarstvo se financirajo s sredstvi občine in krajevnih skupnosti po sprejetih kriterijih, vendar le do višine sredstev, ki so predvidena v proračunu za ta
namen.
Investicije v komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) se financirajo s sredstvi občine in namensko zbranih
sredstev občanov, ki se določajo na osnovi opredeljene
višine prispevka za priključek, in so vključena v proračun.
18. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s
sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista
sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbne-

Št.

24 / 5. 4. 2001 / Stran 2581

ga zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana
sredstva občanov za določeno investicijo.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40302-2/01
Puconci, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

ŽIROVNICA
1521.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica
na 22. seji dne 20. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žirovnica
za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2000 so bili realizirani v naslednjih
zneskih
(v tisoč tolarjev)
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Prihodki
320.815
II. Odhodki
321.832
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
–1.017
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
1.023
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
1.023
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje občine
0
VIII. Odplačila posojil
786
IX. Neto zadolževanje
–786
X. Povečanje (zmanjšanje sredstev
na računih)
–780
XI. Stanje sredstev na računih konec
leta 1999
54.361
XII. Sredstva na računih (31. 12. 2000)
53.581
3. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Žirovnica za
leto 2000 izkazuje
(v tisoč tolarjev):
stanje (1. 1. 2000)
3.539
prihodki
2.000
odhodki
0
stanje (31. 12. 2000)
5.539
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4. člen
Sredstva na računih proračuna Občine Žirovnica po
stanju 31. 12. 2000 v višini 53.581 (v tisoč tolarjev) ostanejo na računu proračuna občine. Sredstva se porabijo v naslednjem letu.
5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih
in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb
in računu financiranja in obrazložitev zaključnega računa
proračuna, ki so priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0004/01
Žirovnica, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

1522.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za
leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00 in 100/00), 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
popravka 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87) ter 18.
člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je
Občinski svet občine Žirovnica na 22. seji dne 20. 3. 2001
sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2001.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračunava po JUS U.C.2.100 za III. stopnjo
opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez
cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2000
137.787 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 19.290 SIT na m2 koristne stanovanjske
površine, od tega:
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– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 8.680 SIT (45%),
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni)
rabi 10.610 SIT (55%).
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega naselja Moste,
Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče,
Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala
območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I
ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim
planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Žirovnica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 65/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0005/00
Žirovnica, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

Popravek
V sklepu o postavitvi častnega konzula v Ciudad de
Mexicu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14-903/01, z
dne 1. 3. 2001 se 1. člen glasi:
Za častnega konzula Republike Slovenije v Ciudad de
Mexicu se postavi Rodolfo Wachsman.
Kadrovska služba
Vlade Republike Slovenije
Marko Kromar l. r.
Direktor

–

Popravek
dopolnitvah
in
opremljanje
odredbe
odredbe
Civilne
o spremembah
ozaščite
merilih za organiziranje
in

Popravek
V odredbi o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 88-3845/00 z dne 29. 9. 2000, pod I
navedba številke Uradnega lista RS glasi: 15/00.
Uprava RS za
zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
Direktor
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V seznamu zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do
29. 1. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 8/01, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato Urad Republike Slovenije za zdravila daje

popravke
Pri naslednjih zdravilih se posamezni podatki o zdravilu
pravilno glasijo:

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

–

Popravki seznamov zdravil

V seznamu zdravil, za katera je bilo od 4. 10. 2000 do
8. 11. 2000 izdano dovoljenje za promet, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 108-4464/00 z dne 24. 11. 2000,
so bile ugotovljene redakcijske napake, zato Urad Republike Slovenije za zdravila daje

popravke
Pri naslednjih zdravilih se posamezni podatki o zdravilu
pravilno glasijo:

Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec.
Direktorica
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Popravek

Popravek

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-922/01 z dne 2. 3. 2001,
je pri pravni osebi MEDICON SULT D.O.O. pravilna številka
transakcijskega računa 03171-1007724480.

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 3. 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-1076/01 z dne 16. 3.
2001, je pri pravni osebi AVTOHIŠA DREV D.O.O. pravilna
številka transakcijskega računa 02232-0015282884.

dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

–
–

dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

Popravek sklepa o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
Popravekračun
prenesle
seznama
v bančno
pravnih
okolje
oseb,v ki
obdobju
bodo od

Popravek
V sklepu o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
22-1016/99, z dne 2. 4. 1999, se pod
1. VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, besedilo
pravilno glasi:
Fakulteta oziroma
visoka šola

Strokovni naslov po
prejšnjih predpisih

Strokovni naslovi po zakonu
o strokovnih in znanstvenih
naslovih

Okrajšava

FAKULTETA ZA
ORGANIZACIJSKE
VEDE

diplomirani organizator dela

univerzitetni diplomirani
organizator,
univerzitetna diplomirana
organizatorka

univ. dipl. org.

diplomirani organizator dela
– informatik

mag. Aleksandra Kovač l. r.
v.d. pomočnica glavnega tajnika
Univerze v Mariboru

Popravek

Popravek

V sklepu o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 13-883/01 z dne 28. 2. 2001, se 1.
člen pravilno glasi:

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Kostel, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
6-397/01 z dne 26. 1. 2001, se prvi odstavek 5. člena
pravilno glasi:
“Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine stavbe za stanovanjski in kmetijski namen, poslovne površine stavbe, poslovne površine
zemljišč, namenjenih poslovni oziroma proizvodni dejavnosti, površine stavbe za počitniški namen ter površine opuščenih in dotrajanih objektov.”

“1. člen
Cene dnevnih in pol-dnevnih programov:
SIT

Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
Pol-dnevni program
Dodatni stroški za otroke
s posebnimi potrebami v rednih oddelkih
Zunanja priprava na šolo (300 ur)
Cicibanove urice (80 ur)

73.591
56.652
30.586

–
45.487
179.786
53.792"

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

–

Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

Popravek odloka o nadomestilu za uporabo

Popravek odloka
nadzorstvu
v Mestni
o inšpekcijskem
občini Kranj in redarskem

Popravek
V odloku o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v
Mestni občini Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
10-632/01 z dne 15. 2. 2001, se vnesejo popravki:
– v 20. členu se v prvi vrstici za besedo kaznuje dodata
besedi »za prekršek«,
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– v 21. členu se v prvi vrstici za besedo kaznuje dodata
besedi »za prekršek«,
– 22. člen se pravilno glasi: »Akta iz 3. in 4. člena tega
odloka izda župan v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.«
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

–
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Popravek

V spremembah in dopolnitvah statuta Občine Moravske Toplice, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 2-150/01 z
dne 12. 1. 2001, se v prvem odstavku 1. člena številka
“19.” pravilno glasi “9.”.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

Popravek
določitev
in
prodaji dežurnih
pravilnika
blaga zunaj
prodajaln
o merilih
prodajaln
vinObčini
postopkih
Markovci
za

–

Popravek

Popravek
odloka
zemljišč
ovnadomestilu
odloka
Občini o
Sevnica
spremembah
za uporaboinstavbnih
dopolnitvah

Popravek
V pravilniku o merilih in postopkih za določitev dežurnih
prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 123-5177/00 z dne
28. 12. 2000, je v prvi alinei 5. člena pred besedno zvezo
“...ob nedeljah...” izpadla besedna zveza “...prodajalne mesa...”.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

–

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-1429/01 z dne 30. 3.
2001, se v 1. členu, v tretjem odstavku številka “...× 0,4...”
pravilno glasi: “...× 0,3...”.
2. člen pa pravilno glasi:
V drugem odstavku 10. člena se črta zadnja alinea.
Uredništvo

–

Popravek sprememb in dopolnitev statuta

Popravek
olajšav
plačila
pravilnika
socialno-varstvenih
o določanju oprostitev
storitev vin

Popravek
V pravilniku o določanju oprostitev in olajšav plačila
socialno-varstvenih storitev v Mestni občini Slovenj Gradec,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59-2722/00 z dne 30.
6. 2000, se v 5. členu razporeditev besedila pri tabeli
pravilno glasi:
Plačilni
razred

% preseganja mesečnega
dohodka na družinskega
člana glede na cenzus za
denarni dodatek

% prispevka k ceni
storitve
en član gospodinjstva

% prispevka k ceni
storitve
več članov gospodinj.
Uredništvo

Popravek
V sklepu o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Tabor, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
125-5298/00 z dne 29. 12. 2000, se v 2. členu prvi
odstavek glasi:
“V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.”.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

–

Popravekobčinskega
objektov
sklepa o določitvi
pomena
javnih
v Občini
športnih
Vojnik

Popravek
V sklepu o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vojnik, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 24-1191/99 z dne 10. 4. 1999, se v 3. členu v
5. točki v zadnji vrsti besedilo “...v k.o. Vojnik – trg...”
pravilno glasi: “...k.o. Vojnik – okolica...”.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

–

Popravek
in
opravljanje
organiziranju
sklepa
nalogenot,
ozaščite,
spremembi
službreševanja
in drugih
sklepainorganov
opomoči
določitvi
za
v

Popravek
V sklepu o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 93-3975/00 z dne 12. 10. 2000, se
v 1. členu peta alinea glasi:
– poverjeniki za CZ in
njihovi namestniki
2 poverjenika
2 namestnika poverjenika
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
1455. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
odvetništvu (ZOdv-A)
1456. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (ZP-M)
1457. Odlok o imenovanju guvernerja Banke Slovenije
1458. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
v skladu z 9. členom zakona o poslancih
1459. Odlok o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora Republike Slovenije
1460. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1461. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1462. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1463. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1464. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1465. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1466. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
1467. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
1468. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
1469. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
1470. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
1471. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
1472. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
1473. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
1474. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko

USTAVNO SODIŠČE
2517
2520
2520
2520
2521
2521
2521
2521
2521
2522

BANKA SLOVENIJE
1484. Sklep o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
2534

SODNI SVET

2522

1485. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
1486. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
1487. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča
1488. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto podpredsednika
Višjega delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani

2523

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2522
2522

2523
2523

2536
2536
2536

2536

1489. Aneks, št. 1 k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti
2536
1490. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja
2537

OBČINE
2524
2524
2525
2526

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1475. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni Republiki Jugoslaviji
2526

VLADA
1476. Sklep o pravici do nadomestila za ločeno življenje
2526
1477. Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
2527

MINISTRSTVA
1478. Pravilnik o spremembi pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
1479. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih
načrtov za gozdnogospodarsko enoto Rakitna
1480. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Rast
1481. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

1482. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 145.c člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
2531
1483. Odločba o razveljavitvi 12. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Šentilj v delu, ki vrednoti brezcarinske
prodajalne s številom točk
2532

2528
2529
2530

2530

LJUBLJANA
1491. Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih
skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete
četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
GORIŠNICA
1492. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001
1493. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2000
1494. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica
1495. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica
GORNJI PETROVCI
1496. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2001
GRAD
1497. Odlok o režijskem obratu v Občini Grad
1498. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad
1499. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grad
KRIŽEVCI
1500. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2000
1501. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2001
KRŠKO
1502. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Raka
1503. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm v
Krškem
1504. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško
1505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško

2538
2539
2539
2540
2546

2546
2548
2549
2550

2551
2551
2553
2560
2567
2567
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LENART
1506. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart
2568
ODRANCI
1507. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci
1508. Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci
1509. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Odranci
1510. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
PIVKA
1511. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Pivka za leto 2000
1512. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000
1513. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
1514. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka
1515. Sklep o ukinitvi javnega dobra
POLZELA
1516. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1517. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica I
1518. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Polzela
1519. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

–
–

2569
2571
2573
2575

2576
2576

–
–
–
–
–
–

2576
2577
2577

–

2577

–

2579

–

–

2579

–

2580

–

PUCONCI
1520. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2001 2580

–

ŽIROVNICA
1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000
2581
1522. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto
2001
2582

–
–

Naročila po Internetu

na

INTERNETU http://www.uradni-list.si

Kakor je brskanje po Internetu za mnoge že del vsakdanjika, tako izhajanje uradnega lista na Internetu že
dolgo ni več novost.
Z naročnino na sistem UL online lahko prebirate številke
tekočega letnika že par ur po zaključku redakcije.
Iskanje je možno tudi po kazalih. Iskalni mehanizmi
namreč omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po poljubnem besedilu.

Uradni list RS letnik 2001
UL online
štev. gesel

POPRAVKI
Popravek sklepa o postavitvi častnega konzula v
Ciudad de Mexicu
Popravek odredbe o spremembah in dopolnitvah
odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje
Civilne zaščite
Popravki seznamov zdravil
Popravki seznamov zdravil
Popravek v seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. do
11. 3. 2001
Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. do
25. 3. 2001
Popravek sklepa o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
Popravek sklepa o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kostel
Popravek odloka o inšpekcijskem in redarskem
nadzorstvu v Mestni občini Kranj
Popravek pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in
prodaji blaga zunaj prodajaln
Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Moravske Toplice
Popravek sklepa o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Občine Tabor
Popravek sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vojnik
Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi
in organiziranju enot, služb in drugih organov za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v
Občini Žirovnica
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
Popravek pravilnika o določanju oprostitev in olajšav plačila socialno-varstvenih storitev v Mestni
občini Slovenj Gradec

2582
2582
2583
2583
2584
2584
2584
2584
2584
2584
2585
2585
2585
2585

2585
2585
2585

Informacije dobite na tel.: 200 18 28 in 200 18 38
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Cena gesla

od 1 do 5

15.400 SIT

od 6 do 25

12.300 SIT

CD-R
OMu letniki: 1995–2000
CD-ROMu

Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega
lista.
Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih
listov, če vsako leto izidejo prav vse strani uradnega glasila
na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje
želenega besedila in hkrati zagotavlja trajnost in
nespremenljivost laserskega zapisa.
Število
uporabnikov

Cena za posamezno leto
v SIT

1

14.000

2–5

17.500

6–10

21.800

11–25

29.000

26–50

45.000

V ceni ni upoštevan DDV.

V ceni ni upoštevan DDV.

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam
nudimo 20% popusta.
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Pravkar izšlo

PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI
IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča
Šesta spremenjena in dopolnjena izdaja
Zakona o zdravljenju neplodnosti in zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok, zakon o mednarodnem zasebnem pravu, spremembe zakona o zakonski
zvezi, odločba ustavnega sodišča na področju varstva in vzgoje otrok, evropska konvencija o
uresničevanju otrokovih pravic in konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva v zvezi z
biomedicino je le nekaj razlogov, da je založba s pomočjo vodilnega slovenskega strokovnjaka za
družinsko pravo prof. dr. Karla Zupančiča na novo zasnovala knjigo z naslovom Predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Knjiga presega okvir zbirke predpisov, saj se avtor v uvodu loteva tudi doslej zamolčanih vprašanj.
Na primer: kakšne so temeljne človekove pravice v zvezi s partnerskimi skupnostmi in družino,
kako se določa starševstvo v primeru, ko starša dobita otroka s pomočjo darovanih spolnih
celic itd.
Cena 4050 SIT z DDV

10545
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O ZAK
ONSKI ZVEZI
ZAKONSKI
IN DR
UŽINSKIH RAZMER
JIH
DRUŽINSKIH
RAZMERJIH

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 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

