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VLADA
2653.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o taksi za obremenjevanje vode

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi
za obremenjevanje vode
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list
RS, št. 41/95, 44/95, 8/96 in 124/00) se v prvem odstavku 10. člena besedilo “pri upravi Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: uprava)“ nadomesti z besedilom “pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem
besedilu: agencija)“.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena, v 17. členu in v drugem
odstavku 18. člena se beseda “uprava“ nadomesti z besedo
“agencija“.
V prvem odstavku 16. člena se beseda “upravi“ nadomesti z besedo “agenciji“.
3. člen
Besedilo 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Zavezanec lahko z vložitvijo vloge na agencijo uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse najkasneje do
31. 3. tekočega leta za izvajanje sanacijskih ali drugih del za
zmanjšanje obremenjevanja voda v istem letu. O uveljavitvi
oprostitve ali zmanjšanja plačila takse odloča uprava s posebno odločbo.
Zavezancu iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki je
pridobil odločbo iz prejšnjega odstavka, se na podlagi ugotovitve o dejanskih upravičenih stroških za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v
odločbi o odmeri takse zmanjša plačilo takse do zneska
sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, vendar tako, da skupna
višina državne pomoči, dodeljena v celotnem obdobju izvajanja posameznih sanacijskih ali drugih del:
1. ne presega 15% upravičenih investicijskih stroškov, če:
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– je vir onesnaževanja objekt majhnega ali srednje velikega podjetja,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot
obremenitve zaradi izpuščanja organskih halogeniranih spojin, kovin in strupenost,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja največ tri leta po
roku uveljavitve predpisa, ki je za posamezen vir onesnaževanja določen s predpisi na področju odvajanja odpadnih
voda, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim, določenim v predpisih iz prejšnje alinee za te snovi in spojine ali za strupenost;
2. ne presega 30% upravičenih investicijskih stroškov, če:
– se odvajajo tehnološke odpadne vode neposredno v
vode,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot
obremenitve zaradi izpuščanja dušika, fosforja in snovi, ki
nastajajo kot kemijska potreba po kisiku,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja do 30. oktobra
2007, razen če ni s posebnim predpisom drugače določeno, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim za te snovi, določenim v predpisih na področju odvajanja odpadnih voda za posamezen vir
onesnaževanja;
3. ne presega 30% upravičenih investicijskih stroškov, če:
– se odvajajo tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot
obremenitve zaradi izpuščanja dušika, fosforja in snovi, ki
nastajajo kot kemijska potreba po kisiku,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja v roku, ki je
glede na velikost in občutljivost za posamezno območje
poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim za te snovi, določenim v predpisih na področju odvajanja odpadnih voda za posamezen vir
onesnaževanja, ali na rekonstrukcijo ali gradnjo objektov in
naprav javne kanalizacije, v katero se odvajajo tehnološke
odpadne vode.
Oprostitev plačila takse iz 2. in 3. točke prejšnjega
odstavka se poveča za 10% upravičenih stroškov investicije, če gre za tehnološke odpadne vode, katerih vir onesnaževanja je objekt podjetja, ki izvaja svojo dejavnost na
območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne državne pomoči.“
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4. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b in 21.c člen,
ki se glasijo:
“21.a člen
Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe mora
k vlogi za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanja plačila takse
priložiti izjavo, s katero zagotavlja, da skupna višina državne
pomoči za izvedbo sanacijskih ali drugih del ne presega
odstotkov upravičenih stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Za skupno višino državne pomoči po prejšnjem odstavku se šteje vsota vseh oprostitev ali zmanjšanj plačila takse
in drugih oblik državnih pomoči, ki jih je zavezanec iz prvega
odstavka 4. člena te uredbe prejel za izvedbo posameznih
sanacijskih del ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja
voda.
21.b člen
Zavezancu iz drugega in tretjega odstavka 4. člena
uredbe, ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka tega člena,
se na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali
drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o
odmeri takse oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska
sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, pod pogojem:
– da se oprostitev plačila takse uveljavlja v roku, ki je
glede na velikost in občutljivost za posamezno območje
poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda,
– da so bila sredstva pobrane takse nakazana v proračun lokalne skupnosti, na območju katere se izvaja javna
služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in
– da je bila lokalna skupnost investitor izvedbe sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda ali pa
je za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda zavezanca pooblastila.
21.c člen
Zavezanec lahko v rokih, ki so za uveljavitev oprostitve
plačila takse določeni v 1., 2., in 3. točki 21. člena ter v
21.b členu, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse
ob upoštevanju pogoja o skupni višini državne pomoči iz
drugega odstavka tega člena tudi za odplačevanje glavnice
posojila, ki je bilo najeto za izvedbo sanacijskih ali drugih del
za zmanjšanje obremenjevanja voda, če sta mu bila za izvedbo teh sanacijskih ali drugih del odobrena oprostitev takse
ali zmanjšanje plačila takse in je bila izvedba zaključena pred
temi roki.“
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-14/2000-2
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2654.

Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen
učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki, delovni
učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki,
učna sredstva; v nadaljnjem besedilu: učbeniki in druga
učna gradiva), ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču
na dan uveljavitve te uredbe.
Ta uredba določa tudi ukrep in postopek določitve
najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva.
2. člen
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva,
ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini
učbeniki in učna gradiva za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
Novi učbeniki in druga učna gradiva so tisti učbeniki in
druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni
svet in se na tržišču pojavljajo prvič.
3. člen
Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gradiv, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan
uveljavitve te uredbe, in:
– ne presegajo 1.000 SIT, se lahko povečajo za največ 7%,
– znašajo od 1.001 SIT do 2.000 SIT, se lahko povečajo za največ 6%,
– znašajo od 2.001 SIT do 3.000 SIT, se lahko povečajo za največ 5%,
– znašajo od 3.001 SIT do 4.000 SIT, se lahko povečajo za največ 4%,
– dosegajo raven 4.001 SIT, se ne spremenijo,
– katerih najvišje cene je s sklepom določila Vlada
Republike Slovenije po 1. januarju 2001, se ne spremenijo.
Cene učbenikov in delovnih zvezkov, katerih sestavni
deli so kosi lesa, bakra in nerjaveče žice ipd., se lahko v
času trajanja te uredbe povečajo največ za 4%.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja ali izdajanja učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), so dolžne 8 dni pred uveljavitvijo cen učbenikov in drugih učnih
gradiv iz prejšnjega člena te uredbe obvestiti ministrstvo,
pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež pravne osebe;
2. naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
3. vrsto učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, priročnik, učno sredstvo);
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih
pol;
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7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega
gradiva;
9. število izvodov – naklade;
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število
strani, format in podobno);
11. navedbo tiskarne;
12. fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem
svetu;
13. drobnoprodajno ceno, oblikovano s predpisi, uveljavljeno na tržišču na dan uveljavitve te uredbe;
14. drobnoprodajno ceno, oblikovano v skladu z določili te uredbe;
15. navedbo odstotka povečanja cene;
16. navedbo datuma uveljavitve cene na tržišču.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je v obvestilu
napačno upoštevan odstotek povečanja cene za posamezni
učbenik oziroma drugo učno gradivo, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, ki ga
določi ministrstvo. Do trenutka odprave napake pri oblikovanju cene učbenika oziroma drugega učnega gradiva, le-te ni
mogoče uveljaviti na tržišču.
5. člen
Zavezanec vloži vlogo za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavlja
prvič, na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov, naštetih
od 1. do 12. točke v drugem odstavku prejšnjega člena,
vsebovati še naslednje podatke:
1. navedbo kalkulativnih elementov drobnoprodajne
cene z navedbo normativov:
– papir in drug material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih
vstopnih davkov na dodano vrednost;
2. pogodbe, sklenjene s tiskarno;
3. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
6. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni
bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge zavezanca.
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Št. 387-04/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

2655.

Uredba o prepovedih in omejitvah pri
proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta
in azbestnih izdelkov

Na podlagi 50. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji,
dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih
izdelkov
1. člen
Ta uredba določa prepovedi in omejitve pri proizvodnji,
dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov.
2. člen
Po tej uredbi se štejejo za azbest naslednji vlaknati
silikati, ki spadajo v skupino serpentinov:
– krizotil (beli azbest)
in v skupino amfibolov:
– amozit (rjavi azbest),
– aktinolit,
– antofilit,
– krokidolit (modri azbest) in
– tremolit.
Določbe te uredbe se uporabljajo za azbest in azbestne izdelke, ki vsebujejo več kot 0,1% azbesta.
3. člen
Prepovedano je proizvajati, dajati v promet in uporabljati azbest in azbestne izdelke.
Ne glede na prejšnji odstavek se smejo azbest in azbestni izdelki dajati v promet ter uporabljati za raziskovalne in
razvojne namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda Urad
Republike Slovenije za kemikalije.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora uvoznik ob vnosu blaga na carinsko območje Republike Slovenije predložiti
carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži
carinski deklaraciji.

8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen učbenikov (Uradni list RS, št. 116/00).

4. člen
Azbest in azbestni izdelki iz drugega odstavka prejšnjega člena se smejo dajati v promet ali uporabo, če so označeni tako kot to določa pravilnik, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnik, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov ter, če
so dodatno označeni na način, določen v prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe. Azbestu in azbestnim izdelkom mora
biti priloženo navodilo za varno uporabo.

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Ta uredba se ne uporablja za azbestne izdelke, ki so na
dan njene uveljavitve že v uporabi.

7. člen
Sklep o določitvi najvišje cene za nove učbenike in
druga učna gradiva iz 5. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije.
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6. člen
Določbe te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja
2003. S tem dnem preneha veljati uredba o prepovedih in
omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 20/98).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 524-00/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

PRILOGA 1
POSEBNE DOLOČBE ZA OZNAČEVANJE IZDELKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST
1. Vsi izdelki, ki vsebujejo azbest in njihova embalaža, morajo biti označeni na naslednji način:
a) nalepka, ki ustreza spodaj podanemu vzorcu, mora biti najmanj 5 cm visoka (H) in 2,5 cm široka;
b) sestavljena mora biti iz dveh delov:
- zgornjega (višine h1=40% H), ki predstavlja črko “a“ bele barve na črni podlagi,
- spodnjega (višine h2=60% H), ki jasno in čitljivo podaja standardno besedilo v beli in/ali črni barvi na rdeči podlagi;
c) če se označevanje izvaja z neposrednim tiskanjem, zadostuje enobarvno kontrastiranje z barvo podlage.
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2. Nalepka mora biti nameščena v skladu z naslednjimi
pravili:
a) na vsaki najmanjši enoti dobave;
b) če je izdelek sestavljen iz komponent, ki vsebujejo
azbest, zadošča, da nosijo oznako te komponente.
Označevanje lahko opustimo, če zaradi majhnih dimenzij komponent to ne bi bilo izvedljivo.
3. Označevanje pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest
3.1. Na embalaži pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest, morajo biti jasno in neizbrisno označeni naslednji elementi:
a) oznaka in odgovarjajoče navedbe nevarnosti v
skladu s to prilogo;
b) varnostna navodila, ki morajo biti izbrana v
skladu z navedbami te priloge, v obsegu kot je
to za določen izdelek potrebno.
Če so na embalaži predvidena še dodatna varnostna
navodila, le-ta ne smejo oslabiti ali biti v nasprotju z
elementi pod a) in b).
3.2. Označevanje v skladu s točko 3.1. se izvaja na
naslednji način:
- z nalepko, trdno prilepljeno na embalažo,
- s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na
embalažo, ali
- z neposrednim tiskom na embalažo.
3.3. Izdelki, ki vsebujejo azbest in ki so pakirani v ohlapnih plastičnih ovojih, vrečkah in podobno, se smatrajo kot pakirani izdelki in morajo biti označeni v
skladu s točko 3.2. Če se izdelki vzamejo iz takšne
embalaže in dajejo v promet razpakirani, mora biti
vsaka najmanjša enota označena z elementi,
navedenimi v točki 3.1.
4. Označevanje nepakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest
Nepakirani izdelki, ki vsebujejo azbest, se v skladu s
točko 3.1. označujejo na naslednje načine:
- z nalepko, trdno prilepljeno na izdelek, ki vsebuje azbest,
- s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na takšen
izdelek,
- z neposrednim tiskom na izdelke, ali
- če zgornji načini niso praktični, zaradi npr. majhnosti
izdelkov, neprimernih lastnosti izdelkov ali določenih
tehničnih težav - s pomočjo prospekta z oznakami v
skladu s točko 3.1.
5. Ne glede na določbe v zvezi z varstvom pri delu, mora
oznako na izdelkih, ki vsebujejo azbest, in v kontekst
njihove uporabe sodi tudi obdelava, spremljati varnostno
navodilo v zvezi s takšno obdelavo, posebno pa naslednja opozorila:
- delajte po možnosti zunaj zaprtih prostorov ali ob dobrem prezračevanju,
- uporabljajte po možnosti ročno orodje ali orodje z nizkimi hitrostmi, opremljeno z odsesovalno napravo za
prah. Pri uporabi visokih hitrosti je le-ta obvezna,
- če je mogoče, navlažite pred žaganjem ali vrtanjem,
- navlažite prah in ga shranite v primerno posodo ter
varno odstranite.

2656.

Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog

Št.
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UREDBO
o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog
1. člen
V uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS,
št. 49/00 in 8/01) se seznam skupine III. dopolni z zaporedno številko 239, ki se glasi:
“
Zap.
številka

Prepovedana droga

Kemijsko ime

239

GHB

Gama hidroksi butanojska kislina
C4H8O3
Mr =104,1.
“

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 516-05/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

2657.

Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za
goveje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o ureditvi trga
za goveje meso
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS,
št. 34/01):
– se v prvem odstavku 4. člena besedilo “premija za
krave dojilje, posebna premija ter klavna premija za telice”
nadomesti z besedilom, ki se glasi: “premija za krave dojilje
in posebna premija”;
– v petem odstavku 4. člena se besedilo “posebna
premija oziroma klavna premija za telice oziroma premija za
krave dojilje” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “premija za
krave dojilje oziroma posebna premija”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-14/2001-2
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št.108/99 in 44/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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MINISTRSTVA
2658.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora

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 Baba-Debela gora
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora, št. 05-8/95
z dne 23. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1995
do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Baba-Debela gora na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora je izdelan v treh izvodih
za 3801,65 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Postojna in Pivka, oziroma v katastrskih občinah Postojna, Matenja vas, Stara vas,
Trnje in Juršče.

Uradni list Republike Slovenije

2659.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bohor

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 Bohor
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bohor, št. 322-01-08-1/00 z
dne 15. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Bohor na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor je izdelan v treh izvodih za 3363,18
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Brežice, v občinah Šentjur pri Celju, Kozje, Krško in Sevnica, oziroma v katastrskih občinah Golobinjek, Šentvid pri
Planini, Zagorje, Pilštanj, Kozje, Vetrnik, Gorjane, Stranje,
Dobrova, Reštanj in Zabukovje.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9,
Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, C. bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1,
Senovo, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor.

4. 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. 322-01-5-24/99
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

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

Št. 322-01-08-1/00
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

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

Uradni list Republike Slovenije

2660.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjur

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 Šentjur
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjur, št. 322-01-09/15-99 z
dne 15. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Šentjur na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur je izdelan v treh izvodih za 4702,97
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Šentjur, v občini Šentjur, oziroma v katastrskih občinah
Dramlje, Pletovarje, Slatina, Ostrožno, Dolga gora, Ponikva,
Ponkvica, Zagaj, Vodule, Marija Dobje, Primož, Goričica,
Zlateče, Lokarje, Podgrad, Kameno, Šentjur, Bezovje, Grobelno, Zgornje Selce, Tratna, Rifnik, Vodruž in Krajnčica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 14a,
Šentjur pri Celju, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09-/15-99
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

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

Št.

2661.
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Odredba o označbi tradicionalnega ugleda za
Belokranjsko pogačo

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o označbi tradicionalnega ugleda
za Belokranjsko pogačo
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa pogoje za uporabo označbe “tradicionalni ugled“ za Belokranjsko pogačo, postopek priprave,
način kontrole in obliko označbe tradicionalnega ugleda.
2. člen
(pogoji za uporabo)
Z označbo “tradicionalni ugled – Belokranjska pogača“
se lahko označijo le tiste pogače, ki izpolnjujejo pogoje iz
tega pravilnika.
3. člen
(opis izdelka)
Belokranjska pogača je, ko je pečena, visoka od 3 do
4 cm. Je okrogle oblike, premazana s stepenim jajcem,
posipana z zrni kumine in z debelejšo soljo, narezana na
kvadrate. Okus in aroma sta podobni kot pri sveže pečenem
kruhu.
4. člen
(sestavine)
Surovine za pripravo Belokranjske pogače:
50 dag mehke bele moke,
3 dcl mlačne vode,
2 kavni žlički soli,
20 gramov vzhajanega kvasa,
1 ščepec kumine,
1 celo jajce.
5. člen
(postopek izdelave)
Kvasni nastavek se pripravi tako, da 20 g kvasa zdrobimo v skodelico, dodamo tri žličke bele mehke moke, 1/2 dcl
mlačne vode in pol žličk sladkorja ter vse skupaj premešamo, da dobimo gosto tekočo snov. Počakamo, da kvas
vzhaja, ali se mu poveča volumen za več kot enkrat.
Zames dobimo, da v posodo za testo damo belo moko,
mlačno vodo in kvasni nastavek ter zamesimo gladko in ne
pretrdo testo, ki se ne sme prijemati rok. Mesimo ga tako
dolgo, da jamica, ki smo jo naredili s pritiskom prstov takoj
izgine (ca. 8 do 10 minut). Tako narejeno testo pustimo v
posodi, kjer smo ga zamesili, pokrijemo s prtičem ali pokrovom posode, kar je bolj pravilno ter pustimo vzhajati tako
dolgo, da testo naraste v še enkratni velikosti. Ko je dovolj
vzhajano, ga stresemo na pomaščen pekač z oljem ali mastjo, ter ga z rokama raztegnemo v velkosti premera 30 cm.
Testo se ne sme dotikati stranic pekača, ker mora biti rob
pogače nižji od sredine. Pogačo raztegnemo po pekaču
(ca. 1 do 2 cm na debelo, proti robu se debelina zmanjšuje,
ker pogačo z rokama tlačimo iz notranjosti proti robu). Narežemo približno 4 cm narazen poševne zareze, do dna pekača iz ene na drugo stran zgornjega dela pogače, tako da
dobimo kvadrate. Pogačo premažemo s stepenim jajcem, v
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katerega smo dali ščepec zrn kumine. Po vrhu posujemo še
ščepec grobe morske soli.
Pogačo pečemo v predhodno segreti pečici pri 220 °C
20 do 25 minut. Pečena pogača mora biti lepo svetlo rjavo
zapečena, visoka v sredini od 3 do največ 4 cm, ob robu pa
1 do 2 cm.
Ponudimo jo še toplo. Pogače se ne reže, ampak lomi.
6. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Proizvajalci Belokranjske pogače, ki uporabljajo označbo tradicionalnega ugleda, zaradi nadzora, dnevno in po
posameznih dobaviteljih oziroma kupcih, vodijo podatke o:
– vrsti in količini vseh nabavljenih surovin ter o njihovi
uporabi,
– vrsti, količini in odjemalcih vseh prodanih Belokranjskih pogač.
7. člen
(oblika označbe)
Belokranjska pogača se označi z uradno označbo tradicionalnega ugleda, ki jo določi in objavi minister, pristojen
za kmetijstvo in prehrano.
8. člen
(razveljavitev)
Uporaba označbe tradicionalnega ugleda za Belokranjsko pogačo se prepove, če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da kmetijski pridelek oziroma živilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz tega pravilnika.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kakovost kmetijskih pridelkov in živil.
10. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-25/01
Ljubljani, dne 21. maja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2662.

Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice
uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v
letu 2001

Na podlagi sedmega odstavka 1. člena uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu
določenega blaga (Uradni list RS, št. 121/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

NAVODILO
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza
cestnih vozil po znižani carinski stopnji
v letu 2001

Uradni list Republike Slovenije
1.0. S tem navodilom se predpisuje postopek za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji na podlagi 1. člena uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
(Uradni list RS, št. 121/00) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.1. Pravico do uvoza cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozila) določene blagovne znamke po znižani carinski
stopnji ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je izvoz
blaga slovenskega porekla za to blagovno znamko opravil
sam ali so ga zanj opravile druge osebe.
1.2. Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem
proizvajalcem.
1.3. Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene
blagovne znamke.
1.4. Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoznik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnemu carinskemu uradu, ki potrdilu dodeli zaporedno
številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o izvozu za
določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, potrdilo o dodelitvi šifre. Dodeljena šifra velja do preklica.
2.0. Postopek pri izvozu
2.1. V enotno carinsko listino (v nadaljnjem besedilu:
ECL) za izvoz carinski deklarant v polje 39 vpiše štirimestno
šifro določeno z 2. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od naslednjih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151,
3155, 3156,
b) da je v polje 44 vpisana ena od šifer:
– P 01 – za obrazec EUR, če je blago slovenskega
porekla,
– P 04 – za CERTIFICATE OF ORIGIN,
– P 06 – za izjavo na fakturi,
– P 07 – za izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.
Vpiše se ena od šifer potrdil, ki dokazujejo, da je blago
slovenskega porekla in da je dokument za dokazovanje porekla priložen ECL in
c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4. točki tega navodila).
2.2. Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski
deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri
Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnemu carinskemu uradu, po postopku, določenem v 1.4. točki tega navodila.
2.3. V primeru ponovnega izvoza blaga iz 3. točke
drugega odstavka 1. člena uredbe (za vrsto postopka 31xx)
carinski deklarant k ECL priloži izjavo proizvajalca oziroma
sestavljalca blaga iz priloge 2 k uredbi o višini dodane vrednosti na blagu, ki je rezultat operacij predelave in dodelave
ter sestavljanja v Republiki Sloveniji in na podlagi katerih je
izvoženo blago pridobilo slovensko poreklo. Dodana vrednost blaga je vrednost, prijavljena v polju 42 deklaracije za
ponovni izvoz blaga, preračunana v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v polju 23 ECL. Po 94. členu uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 14/00, 112/00 in 40/01) (priloga 19, II.1. Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in
tranzit blaga), se v polje 42 ECL za ponovni izvoz vpiše
znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda, sestavljeni iz
vrednosti storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodne operacije.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3.0. Postopek pri uvozu
3.1. V ECL za sprostitev blaga v prost promet carinski
deklarant ali njegov pooblaščenec v polje 36 vpiše šifro “0“,
v polje 39 pa vpiše štirimestno šifro določeno z 2. členom
uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4“ in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4. točki tega navodila)
3.2. K ECL je poleg listin, ki se sicer prilagajo, potrebno priložiti:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk
konkretnih ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je
bilo blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga
iz polja 46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz, oziroma pri
ponovnem izvozu vrednosti iz polja 42.
3.3. Uvoznik mora voditi evidenco s podatki:
– o izvoznih deklaracijah in vrednostih izvoza v tolarjih
po posamezni blagovni znamki,
– o uvoznih deklaracijah in vrednostih uvoza v tolarjih
za posamezno blagovno znamko, za katero je uveljavljal
znižano carinsko stopnjo po posamezni blagovni znamki.
3.4. Uvoznik, ki uveljavlja znižano carinsko stopnjo –
carinski kontingent na podlagi opravljenega ponovnega izvoza po 3. točki drugega odstavka 1. člena uredbe, mora
voditi evidenco o dodani vrednosti izvoženega blaga, ki je
vpisana v polje 42 ECL, preračunano v domačo valuto po
tečaju, ki je vpisan v polju 23 ECL in je v skladu s posebej
priloženo izjavo pri ECL.
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4.0. Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad, spremlja podatke o opravljenem izvozu za
posamezno blagovno znamko vozil za določenega uvoznika
in o vrednosti uvoženih vozil po znižani carinski stopnji.
Evidenca se vodi v tolarjih. Pristojni carinski organ kontrolira pokritost uvoza s predhodno opravljenim izvozom. Če
posamezen uvoz ni pokrit s predhodno opravljenim izvozom, pristojni carinski organ obračuna uvozne dajatve.
4.1. Pri ugotavljanju opravljenega izvoza v primerih iz
2.3. točke tega navodila se upošteva le delež dodane vrednosti, ki je vpisan v polje 42 ECL in ki je v skladu s posebej
priloženo izjavo oziroma fotokopijo izjave.
5.0. Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom predložiti vso potrebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo
omogočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je
bila izdana izjava po 2.3. točki tega navodila.
5.1. Če carinski organi naknadno ugotovijo, da je bila
izjava izdana neutemeljeno oziroma je v izjavi navedena višja
dodana vrednost na blagu s poreklom iz Republike Slovenije, se izvoz po ECL s to izjavo pri ugotavljanju opravljenega
izvoza ne upošteva.
6.0. To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4269-18/01-5
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
2663.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine
Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2000
1. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000 z
naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT
– skupni prihodki
160,169.000
– skupni odhodki
147,769.000
– proračunski presežek
12,400.000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje
– odplačila dolga
– neto zadolževanje
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev
na dan 31. 12. 2000
– vrednost aktive
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju
b) kratkoročna sredstva
– vrednost pasive
a) kratkoročne obveznosti
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti

42,300.000
25,230.000
17,070.000
1,500.000
1,500.000
–

131,359.000
87,817.000
43,542.000
131,359.000
28,340.000
103,019.000
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2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-17-0001/01
Bistrica ob Sotli, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

2664.

Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda

4. člen
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina, d.o.o., je pooblaščeno za pobiranje prispevka.
Prispevek se zaračunava na računih za porabljeno vodo in se porabnikom izkazuje ločeno. Račune izdaja OKP
Rogaška Slatina, d.o.o.
5. člen
Obveznost plačevanja – pobiranja prispevka traja sedem let.
Sredstva, zbrana s prispevkom, se uporabijo za dokončanje izgradnje čistilne naprave v Bistrici ob Sotli in kanalizacijskega omrežja, skladno z investicijskim programom.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2001.
Št. 06202-16-0003/01
Bistrica ob Sotli, dne 30. aprila 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

Občinski svet občine Bistrica ob Sotli je na podlagi
10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli
na 16. redni seji dne 30. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se uvaja prispevek za financiranje izgradnje programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
Občini Bistrica ob Sotli.
2. člen
Zavezanci so vsi uporabniki vode, ki so priključeni na
javno vodovodno omrežje, katerega upravljalec je OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Zavezanci, ki imajo status kmeta, za uporabljeno vodo
iz javnega vodovoda za kmetijske namene ne plačujejo prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zavezanci so si dolžni
vgraditi dodatni odštevalni vodomer pred hlevom. Zavezanci
morajo imeti nepropustno gnojnično jamo in odpadno vodo
uporabiti na kmetijskih zemljiščih.
3. člen
Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:

– za gospodinjstva, šole,
vrtce in ustanove
– za gospodarstvo in ostale
pridobitne dejavnosti

od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001

od 1. 7. 2001
dalje

15 SIT/m3

35 SIT/m3

20 SIT/m3

50 SIT/m3

Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z
rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo
leto. Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred
1. 7. 2002.

BRASLOVČE
2665.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Braslovče OE vrtec Braslovče

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00), je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 31. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče
OE vrtec Braslovče
I
Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Braslovče OE vrtec Braslovče se zvišajo za 12% in znašajo
mesečno:
SIT na otroka
1. celodnevni program (6–9 ur)
49.485
2. poldnevni program (4–6 ur)
3. skrajšan program (4-urni)

44.092
31.940

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. julija 2001 dalje.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/01/2001
Braslovče, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2666.

Pravilnik o vrednotenju programov športa v
Občini Braslovče

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče
na 18. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju programov športa
v Občini Braslovče
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Braslovče določa pogoje in postopke za sofinanciranje programov športa
v Občini Braslovče. Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog
zagotavlja Občina Braslovče.
2. člen
Vsa športna društva v Občini Braslovče so vključena v
Športno zvezo Braslovče, ki opravlja naslednje naloge:
– spremljanje športnih programov in analiza nalog v
športu ter izvajanje tekočih letnih nalog,
– priprava meril za sofinanciranje programov,
– nudenje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem športnih programov,
– načrtovanje in spremljanje izobraževanja in usposabljanja trenerjev in drugih strokovnih delavcev za delo v športu,
– promocija, obveščanje, informiranje in propagandne
akcije s področja športa za vse.
Delovanje in financiranje Športne zveze Braslovče se
podrobneje uredi s pogodbo med Občino Braslovče in Športno zvezo Braslovče.
3. člen
S sredstvi proračuna Občine Braslovče se financirajo
naslednje športne dejavnosti:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.
2. Športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Razvojne in strokovne naloge v športu.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi na ravni občine:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva
in drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader
(en vaditelj na skupino), najem 60 ur objekta na skupino z
največ 20 otroki. V skupini mora biti najmanj 10 otrok.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi na ravni občine:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi, če jih izvajajo strokovni kadri
športnih društev.
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki,
80-urni program na skupino z največ 20 otroki, objekt.
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1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Sofinancira se objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje.
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
– 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader za skupino z največ
10 otroki, objekt. V skupini mora biti najmanj 5 otrok.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
– 80-urni program.
Sofinanciranje strokovnega kadra za skupino z največ
20 mladih do 19 let, objekt. V skupini mora biti najmanj
15 mladih.
1.6 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Sofinancira se strokovni kader, objekt.
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
– 80-urni program.
Sofinancira se strokovni kader za skupino z največ
10 mladih, objekt. V skupini mora biti najmanj 5 otrok.
2.1 Interesna športna dejavnost študentov
– medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah,
– odpravljanje plavalne nepismenosti,
– univerziado.
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe z
najmanj 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav na
univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
3.1 Športna rekreacija
– 80-urni programi.
Sofinancira se najemnina objekta in strokovni kader za
občane starejše od 50 let.
4.1 Kakovostni šport
– do 320-urni program.
Sofinancira se najemnina.
5.1 Vrhunski šport
– do največ 1200-urni program v individualnih športnih
panogah,
– do 1200-urni program v kolektivnih športnih panogah.
Sofinancira se uporaba objekta.
6.1 Šport invalidov
– 80-urni program.
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za
skupine z največ 10 invalidi.
7.1 Sofinancira se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.
7.2 Sofinancira se spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga.
7.3 Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe velikih
mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v
52. členu zakona o športu.
7.4 Sofinancira se gradnja športnih objektov.
7.5 Sofinancira se vzpostavitev informacijske baze za
potrebe lokalne skupnosti in nakup ustrezne tehnologije.
7.6 Sofinancira se delovanja društev, občinskih zvez in
drugih zavodov na lokalni ravni.
4. člen
Izvajanje nacionalnega programa športa na ravni občine se uresničuje z letnim programom športa, ki ga sprejme
Občinski svet občine Braslovče, na predlog Športne zveze
Braslovče, ter določi obseg sredstev, potrebnih za sofinanciranje.
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5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov na podlagi javnega razpisa imajo športna društva, športne zveze,
vrtci, šole, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Braslovče,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
– imajo organizirano vadbo,
– imajo zagotovljeno vadbo najmanj 35 tednov v letu,
– redno, za obdobje štirih mesecev, dostavljajo Športni zvezi Braslovče poročilo o realizaciji programov, plan
dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih.
V skladu z 8. členom zakona o športu imajo športna
društva pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programa
športa.
6. člen
Izbor športnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev v posameznem letu, se opravi preko javnega
razpisa, ki ga obravnava odbor za družbene dejavnosti. Glede razpisa se smiselno uporabljajo določila zakona o javnih
naročilih.
Prijave na razpis zbere občinska uprava in jih preda
Športni zvezi Braslovče, ki prijave pregleda in na podlagi
veljavnih meril pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev. Predlog razdelitve preda v obravnavo odboru za družbene dejavnosti.
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, Občina Braslovče sklene pogodbo, v kateri so opredeljeni izbran program, višina financiranja, način nadzora nad
izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev ter
roki v katerih morajo društva predložiti poročilo o porabi
sredstev. Sredstva se dodeljujejo trikrat letno na osnovi
poročil.
7. člen
Spremembo pravilnika lahko predlaga Upravni odbor
športne zveze Braslovče v soglasju z Občinskim svetom
občine Braslovče.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Brežice
1
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, 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 SIT na glas volivca,
ki je veljavno glasoval za to 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
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank se
lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v 1. točki tega sklepa.
3
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati odlok o
načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice, sprejet na 6. seji občinskega sveta dne 7. 6. 1999.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z letom 2001.
Št. 403-171/01-3
Brežice, dne 28. maja 2001.

Št. 65/01/2001
Braslovče, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

2668.
BREŽICE
2667.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Brežice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99 in 70/00), 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 24. redni seji dne 28. 5.
2001 sprejel

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas
(SD ZNOCKV-1)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne
23. 5. 2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obrtna cona Krška vas (SD ZNOCKV-1)

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v postopku, izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Obrtna cona Krška vas, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva,
potrebna za njegovo pripravo.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtna
cona Krška vas temeljijo na zazidalnem načrtu obrtna cona
Krška vas, ki ga je leta 1989 izdelal RC Celje – TOZD
planiranje (Uradni list SRS, št. 36/89) pod št. projekta
307/88-A v marcu 1989 in spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Krška vas, ki jih je izdelal PB Region
Brežice (Uradni list RS, št. 9/91) pod št. projekta 1863/U91 ter so skladne s planskimi akti občine (Uradni list SRS,
št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96,
77/97, 79/97, 47/98, 50/98, 61/98, 10/99, 59/00).
Po veljavnem zazidalnem načrtu območje predvidenih
sprememb in dopolnitev ni detajlno obdelano oziroma ne
omogoča optimalno izrabo prostora, kar je cilj predvidene
spremembe in dopolnitve.
2. člen
2. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske
akte občine in za veljavni zazidalni načrt Obrtna cona Krška
vas, s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki in
študijami.
Pred izdelavo se izdela še naslednje strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga,
– predlog arhitekturno-urbanistične ureditve obravnavanega območja.
3. člen
3. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev izvedbenega
načrta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtna
cona Krška vas (v nadaljevanju: SD ZNOCKV-1) obsega del
območja veljavnega zazidalnega načrta Obrtna cona Krška
vas v izmeri 3362 m2.
Območje sprememb in dopolnitev zajema parcele št.
*443,1087/1 in 1088/1, vse k.o. Krška vas. Natančna
meja območja se določi v osnutku SD ZNOCKV-1 na podlagi strokovnih podlag.
SD ZNOCKV-1 bo (v obravnavanem območju) preveril
in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice
za možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na
obstoječe značilnosti in dejstva v prostoru.
SD ZNOCKV-1 mora biti pripravljen tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in zakona o varstvu okolja.
4. člen
Pri izdelavi SD ZNOCKV-1 se mora uporabiti in smiselno upoštevati obstoječi zazidalni načrt Obrtna cona Krška
vas (Uradni list SRS, št. 36/89 in Uradni list RS, št. 9/91).
5. člen
4. Nosilci v postopku priprave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev je podjetje Tomše Jože in Blaženka, Krška vas 31, 8262 Krška vas.
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Izdelovalec sprememb in dopolnitev bo izbran s strani
investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice.
6. člen
5. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter
soglasja k osnutku sprememb in dopolnitev:
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Krška vas,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Krško,
– MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste,
Ljubljana,
– Občina Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje
pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
Na izdelani osnutek SD ZNOCKV-1 morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da
je soglasje dano.
Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih
pogojev v osnutku sprememb in dopolnitev. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
7. člen
6. Terminski plan
Osnutek sprememb SD ZNOCKV-1 se dostavi strokovnim službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku SD ZNOCKV-1.
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Predlog SD ZNOCKV-1 se posreduje občinskemu svetu v sprejem.
8. člen
7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 352-39/01
Brežice, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
»Meddržavni mejni prehod Slovenska vas«,
Občine Brežice – dopolnitev 2001/3

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za
območje »Meddržavni mejni prehod Slovenska
vas«, Občine Brežice – dopolnitev 2001/3
I. Vsebina programa priprave
1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine
Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
10/99, 59/00; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega plana – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2001;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v
letu 2001 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu
2001;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2001.
II. Vsebina in obseg SDOPP v letu 2001
2. člen
SDOPP v letu 2001 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št.18/84 in 15/89; v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85; v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi
prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje
njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem za opravljanje dejavnosti kontrole in carinjenja na meddržavnem mejnem prehodu Slovenska vas.
V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični

Uradni list Republike Slovenije
prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem
določil NPA.
3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina
Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2001.
III. Organizacija priprave SDOPP v letu 2001
4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP
bo župan Občine Brežice ter strokovna služba občine, odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. Sodelujoči v pripravi SDOPP v letu 2001
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Zavod za gozdove RS – Območna enota Brežice;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave – Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo
narave – Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Direkcija za
rudna bogastva Velenje;
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Elektro Celje – PE Krško;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto;
– Občina Brežice;
– KS Jesenice na Dolenjskem.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred začetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve,
kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve.
V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.
V. Terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v
letu 2001

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu
RS – maj;
2. priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice – junij;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 30 dni, junij, julij;
4. izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – julij;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice – julij;
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice
in v KS Jesenice na Dolenjskem – 30 dni, avgust;
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Jesenice
na Dolenjskem – v času trajanja javne razgrnitve;
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
osnutka SDOPP Občine Brežice;
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskemu svetu – september;
10. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge –
september;
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – september;
12. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni, september, oktober;
13. po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje
na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS
– oktober;
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana;
15. župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem – november;
16. objava v Uradnem listu RS.
VI. Sredstva za pripravo in sprejem SDOPP v letu 2001
7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Vlada RS, Servis skupnih služb
Vlade RS.
VII. Začetek veljavnosti
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-105/99
Brežice, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Št.

2670.
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Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
»Meddržavni mejni prehod Rigonce« Občine
Brežice – dopolnitev 2001/4

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za
območje »Meddržavni mejni prehod Rigonce«
Občine Brežice – dopolnitev 2001/4
I. Vsebina programa priprave
1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja občine Brežice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine
Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
10/99, 59/00; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega plana – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2001;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v
letu 2001 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu
2001;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2001.
II. Vsebina in obseg SDOPP v letu 2001
2. člen
SDOPP v letu 2001 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89; v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85; v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi
prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje
njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem za opravljanje dejavnosti kontrole in carinjenja na Meddržavnem mejnem prehodu Rigonce.
V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev
stavbnih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
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3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina
Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2001.
III. Organizacija priprave SDOPP v letu 2001
4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP
bo župan Občine Brežice ter strokovna služba občine, Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. Sodelujoči v pripravi SDOPP v letu 2001
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano;
– Zavod za gozdove RS – Območna enota Brežice;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo okolja – Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo
narave – Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Direkcija za
rudna bogastva Velenje;
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za promet in zveze – Urad za železnice;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Elektro Celje – PE Krško;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto;
– Občina Brežice;
– KS Dobova.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred začetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve,
kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve.
V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.
V. Terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v
letu 2001

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu
RS – maj;
2. priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice – junij;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 30 dni, junij, julij;
4. izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – julij;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice – julij;
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice
in v KS Dobova – 30 dni – avgust;
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Dobova – v
času trajanja javne razgrnitve;
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
osnutka SDOPP Občine Brežice;
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskemu svetu – september;
10. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge –
september;
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – september;
12. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni, september, oktober;
13. po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje
na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS
– oktober;
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana;
15. župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem – november;
16. objava v Uradnem listu RS.
VI. Sredstva za pripravo in sprejem SDOPP v letu 2001
7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Vlada RS, Servis skupnih služb
Vlade RS.
VII. Začetek veljavnosti
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-664/00
Brežice, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2672.

CELJE
2671.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98) na seji dne 2. 3. 1999
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za nepremičnine, označene z naslednjimi parc. št.:
ZKV

Parcela

Vrsta rabe

Razred

771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
771
761

749/1
777/1
777/1
777/2
777/3
777/3
777/4
789/6
791
796/1
796/2
796/2
796/3
796/4
796/4
797/5
1728/10

Cesta
Pos. stavba
Dvorišče
Pos. stavba
Pos. stavba
Dvorišče
Dvorišče
Cesta
Cesta
Dvorišče
Pos. stavba
Dvorišče
Neplodno
Pos. stavba
Dvorišče
Dvorišče
Travnik
2
Skupaj v splošni rabi

Ha

Površina
A
M

6
1
3

2
4
2
1
1
4

1
3
37

79
28
59
27
42
86
44
66
90
37
78
67
04
28
53
99
55
42

vse k.o. Spodnja Hudinja.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne
občine Celje.
3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
občinskih svetov Občine Vojnik in Občine Štore.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 466-8/98
Celje, dne 24. maja 2001.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave
oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za
blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni
občini Celje

Župan Mestne občine Celje na podlagi 17. in
18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98 in 61/00) ter 27., 59. in 64. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 ter 117/00) izdaja

PRAVILNIK
o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma
klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado
nepravilno parkiranega vozila
v Mestni občini Celje
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način namestitve in odstranitve naprave, ki prepreči odpeljati vozilo (v nadaljnjem
besedilu: klešča), za blokado nepravilno parkiranega vozila
v Mestni občini Celje.
2. člen
Odredbo za namestitev in odstranitev klešč za blokado
nepravilno parkiranega vozila izda občinski redar pooblaščenemu izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. člen
Za vozila, katerih vozniki niso plačali parkirnine ali potrdila o plačani parkirnini niso namestili na vidnem mestu,
lahko izdajo odredbo o namestitvi klešč in klešča tudi namestijo pooblaščeni delavci izvajalca, kateri izvaja dejavnost
poverjeno s koncesijo ali drugo podobno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni delavci).
4. člen
Občinski redarji ali pooblaščeni delavci izvajalca so
dolžni opozoriti voznika, da je zaradi nepravilnega parkiranja
vozilo priklenjeno s kleščami, ki onemogočajo nadaljnjo vožnjo, ter ga seznaniti o postopku odstranitve, plačila stroškov
priklenitve in odstranitve klešč.
Odredba se namesti na vidno mesto na vozilu – nalepljena na bočno stran šipe ali dana za brisalce vetrobranskega stekla.
5. člen
Na kraju samem, ko uradna oseba odreja namestitev
klešč, mora pred namestitvijo vozilo fotografirati, v odredbi
pa opisati stanje vozila – morebitne poškodbe na zunanjosti
vozila in splošno stanje vozila.
6. člen
Klešča se praviloma nameščajo na sprednje levo kolo
vozila, s katerim je voznik storil prekršek. Občinski redarji in
pooblaščeni delavci odrejajo namestitev klešč v delovnem
času službe v skladu s pooblastili, ki jih imajo.
7. člen
Če voznik ne zahteva sprostitve vozila in mu ni bil
vročen plačilni nalog, mora izvajalec, ki namešča klešča po
končanju delovnega časa odredbodajalca, klešča odstraniti, odredbo o blokadi vozila pa nadomestiti z obvestilom o
prekršku.
Naslednji delovni dan se na občinsko redarstvo dostavijo kopije obvestil za izvedbo nadaljnjega postopka.
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8. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje v roku ene ure po obvestilu občinskega redarja ali pooblaščenega delavca, odstraniti klešča, kolikor stranka predhodno poravna določene
stroške po veljavnem ceniku.

2. člen
Vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana, pokvarjena, poškodovana, zapuščena oziroma dotrajana vozila
(v nadaljnjem besedilu: vozila) je posebej v te namene prirejeno vozilo (v nadaljnjem besedilu: pajek).

9. člen
Zaradi vsakega namernega poškodovanja, uničenja ali
odtujitve klešč se lastniku ali najemniku vozila zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti klešč na dan poškodovanja, uničenja ali odtujitve. Račun se izstavi lastniku ali
najemniku vozila, na katerem so bile pritrjene klešče.

3. člen
Odvoz vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec), ki je registriran
za opravljanje take dejavnosti in mu je bilo izvajanje podeljeno s koncesijsko ali drugo podobno pogodbo.
Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati
nastalo škodo lastniku vozila.

10. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, uvede občinski redar
po uradni dolžnosti, postopek o prekršku.
11. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja
klešč se klešča ne namestijo, kolikor voznik plača denarno
kazen in poravna 50% pavšalnega zneska po ceniku storitve
namestitve klešč.
12. člen
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu priklenjene klešče
zaklenjene.
13. člen
Z dnem, ko župan podpiše ta pravilnik, prenehajo veljati navodila o namestitvi in odstranitvi klešč oziroma lisic za
blokado vozila v Celju št. 01200-4/94 z dne 10. 1. 1995.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001/00006/2000
Celje, dne 17. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2673.

Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih,
pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma
dotrajanih vozil v Mestni občini Celje

Župan Mestne občine Celje na podlagi 17. in
18. člena zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/98, 61/00) in na podlagi 27., 59. in 64. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98 in 117/00) izdaja

PRAVILNIK
o odstranjevanju nepravilno parkiranih,
pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma
dotrajanih vozil v Mestni občini Celje
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in način odstranjevanja
nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih oziroma dotrajanih vozil.

4. člen
Vozila, ki jih odpelje na podlagi kopije odredbe uradne
osebe, pooblaščen izvajalec, se shranjujejo na za to določeno površino. Na površini, ki je določena za shranjevanje
odstranjenih vozil, skrbi izvajalec za ustrezno zavarovanje
teh vozil.
Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z
imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.
5. člen
Odredbo za odstranitev vozil izda občinski redar ali
komunalno-cestni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: uradna
oseba) pooblaščenemu izvajalcu, ki odredbo izvede. O odvozu nepravilno parkiranega vozila uradna oseba obvesti
Policijsko postajo Celje.
6. člen
Na kraju samem, ko uradna oseba odreja odstranitev
vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi
pa opisati stanje vozila – morebitne poškodbe na zunanjosti
vozila in splošno stanje vozila.
7. člen
V primeru, če lastnik oziroma voznik vozila (v nadaljnjem besedilu: voznik) odstrani vozilo potem, ko je uradna
oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora voznik plačati 50% določene višine stroškov odvoza in kazen za storjen prekršek.
8. člen
Voznik, ki mu je bilo vozilo odpeljano, mora pred prevzemom vozila poravnati stroške odstranitve.
Če stroškov odvoza in hrambe voznik ne poravna, mu
pooblaščeni izvajalec vozila ne izda. Stroški odstranitve vozila so določeni s sklepom župana Mestne občine Celje,
denarna kazen za storjen prekršek pa z odlokom o ureditvi
prometa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 87/99).
9. člen
Voznik mora storjeni prekršek poravnati po prejetem
plačilnem nalogu.
10. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je zapuščeno ali dotrajano vozilo na cesti, cestnem svetu ali drugi javni površini
parkirano tako, da ovira druge uporabnike teh površin odredi odvoz vozila, na za hrambo predviden prostor.
Lastnik vozila, ki želi takšno vozilo odpeljati s prostora
predvidenega za hrambo, je dolžan pred prevzemom vozila
plačati stroške odvoza in hrambe vozila ter z odlokom predpisano denarno kazen.
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Če stroškov odvoza in hrambe lastnik vozila ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne izda.
11. člen
Nepravilno parkirano in zapuščeno vozilo, ki je bilo
odpeljano, se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik
ne prevzame vozila, vendar največ 60 dni.
Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine, s katero
dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe
vozila.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da je vozilo
brez lastnika. Lastniško pravico na tem vozilu pridobi Mestna občina Celje.
12. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je dotrajano vozilo, ki za
lastnika ne predstavlja nobene vrednosti več, puščeno na
drugih javnih površinah odredi, da pooblaščeni izvajalec
odstrani vozilo ter ga odpelje na uničenje k za zbiranje in
reciklažo vozil pooblaščeni organizaciji.
Stroški odstranitve zapuščenih in dotrajanih vozil bremenijo lastnika vozila.
13. člen
Dotrajano vozilo je vozilo, za katerega nihče ne skrbi,
je odprto in dostopno vsakomur ali pa so z njega že odstranjeni deli, torej za lastnika ne predstavlja nikakršne vrednosti več.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001/00006/2000
Celje, dne 17. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Št.

1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec izvaja javno
podjetje SNAGA d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki
829 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 253 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so
določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso
upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,
prenehajo veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št.
28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi
najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Št. 015-03- 1160 /01
Dobrova, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Janez Oven l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC
2674.

Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
54/00), uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), 8. člena
odloka o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na
območju Občine Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št.
64/99) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec
(Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine DobrovaPolhov Gradec na 22. redni seji dne 23. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
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HORJUL
2675.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ
Horjul

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 6. člena statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine
Horjul na 24. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul
I
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu pri OŠ Horjul znašajo mesečno na otroka:
SIT
I. starostna skupina – (jasli 1–3 let)
63.736
– do 4 ure z malico
28.681
– do 4 ure z malico in kosilom
38.242

Stran

5272 / Št. 49 / 14. 6. 2001
II. starostna skupina – vrtec
– do 4 ure z malico
– do 4 ure z malico in kosilom
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50.886
22.899
30.532

II
Stroški živil znašajo 340 SIT na dan, oziroma
7.480 SIT mesečno.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2001.
Št. 337/2001
Horjul, dne 4. junija 2001.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

Zap.
št.

v SIT

1. Prihodki skupaj
2. Odhodki skupaj
3. Presežek oziroma primanjkljaj (1. – 2.)

HRPELJE-KOZINA
2676.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Hrpelje-Kozina na 21. redni seji, dne 24. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2000 izkazuje naslednje stanje:

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun finančnih
terjatev in naložb

506,650.034
445,710.790
60,939.244

14,000.000
46,000.000
– 32,000.000

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja,
ki so sestavni del proračuna.

4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine HrpeljeKozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2000 naslednje stanje:
Rezervni sklad

v SIT

8,005.600
–
–
8,005.600

Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina na
dan 31. 12. 2000 se prenesejo v rezervni sklad Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4033-1/01
Hrpelje, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

Račun financiranja

Skupaj

25,000.000
-25,000.000

520,650.034
516,710.790
3,939.244

IDRIJA
2677.

2. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna
za leto 2000 v znesku 3,939.244 SIT se prenese v proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001 za pokrivanje
nezaključenih nalog po proračunu za leto 2000.

1. Prenos iz leta 1999
2. Priliv v letu 2000
3. Odliv v letu 2000
4. Stanje na dan 31. 12. 1999

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v
Občini Idrija

Na podlagi 4. člena zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88,
5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in
32/00) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni
seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
v Občini Idrija
1. člen
V odloku o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v
Občini Idrija (Uradni list RS, št. 12/90) se v tretjem odstavku
2. člena besedi “samostojnih obrtnikov“ nadomesti z besedami “samostojnih podjetnikov“.
2. člen
V 3. členu se besedilo “odloči o tem upravni organ,
pristojen za premoženjsko pravne zadeve“ nadomesti z besedilom “odločijo pristojne službe občinske uprave “.
3. člen
Spremeni se 4. člen tako, da glasi:
“S tem odlokom se določi namembnost za poslovne
stavbe in poslovne prostore v Idriji in Sp. Idriji, in sicer:
1. V Idriji: na Mestnem trgu, na Trgu sv. Ahaca, v
Lapajnetovi ulici, v Kosovelovi, Prelovčevi, v ulici Sv. Barba-
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re in Rožni ulici; v Vojkovi ulici do številke 9, v Tomšičevi ul.
do številke 11, v Gregorčičevi ulici do št. 43, razen št.
14,16,18 in v Študentovski ulici do št. 4;
2. V Sp. Idriji: v ulici Na vasi, ulici Slovenska cesta in
Tolminska cesta.
V ostalih ulicah in trgih v Idriji in Sp. Idriji ter ostalih
naseljih v občini služijo poslovne stavbe in poslovni prostori
lahko za opravljanje vseh vrst poslovnih dejavnosti“.
4. člen
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
“V primeru, da se v poslovnem prostoru oziroma v
poslovni stavbi namerava opravljati dejavnost, ki ni navedena v prejšnjem členu tega odloka, odloča o njeni dopustnosti komisija za gospodarjenje s poslovnimi prostori“.
5. člen
Spremeni se 8. člen tako, da glasi:
“Za oddajanje poslovnih stavb in poslovnih prostorov v
lasti Občine Idrija sprejme Občinski svet občine Idrija poseben pravilnik“.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 36100-1/01
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2678.

Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta
industrijska cona Godovič“

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine
Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska
cona Godovič“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju določil dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000, odločitev
družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
(oba Uradni list SRS, št. 3/89) sprejme prostorsko izvedbeni načrt “Zazidalni načrt industrijska cona Godovič“, ki ga je
izdelala družba BOŽIČ Inženiring d.o.o. Idrija, Beblerjeva 8,
št. projekta 065/2000, februar 2001.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualne spise in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo obmo-

Št.
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čja ter lego, potek meje, zmogljivost, namembnost, velikost
in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Zazidalni načrt obsega:
– besedilo odloka,
– opis in utemeljitev,
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij in
– kartografski del.
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA
3. člen
Območje industrijske cone se razdeli na 4 sektorje:
Sektor I., Sektor II., Sektor III. in Sektor IV. S tem odlokom
sta obravnavana Sektor I. in Sektor II.
4. člen
Sektor I.
je severni del območja (IMP Klima d.o.o. Godovič) in
obsega parcele številka: 130, 117/2, 117/4, 117/9,
117/10, 1153/4, 1156/10, 1153/4, del 1156/3, del
1158/1, del 117/1.
Sektor II.
je jugozahodni del območja (GLOG – IND d.o.o., ŽAGA GODOVIČ d.o.o, DELOR d.o.o, BRUS – transporti
d.o.o. in OBDELOVALNI CENTER GODOVIČ – OCG. d.o.o.
Godovič (v nadaljnjem besedilu samo imena družb: IMP
Klima, GLOG, ŽAGA, DELOR, BRUS, OCG) in obsega parcele številka: 1527/6, 1144/6, 1527/5, 1144/3,
1527/2, 1527/4, 1144/7, 1143/13, 1144/8, 1144/9,
1144/4, 1150/9, 1150/8 in 1150/9. Navedene parcele
leže v k. o. Godovič.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Obravnavano območje, Sektorja I. in II., je namenjeno
za gradnjo proizvodnih, servisnih in upravno-administrativnih
objektov.
Dovoljene dejavnosti v območju so:
– lesno predelovalne,
– kovinarsko predelovalne,
– elektro strojne in montažne,
– transportne,
– skladiščenje,
– mizarstvo in
– servisne dejavnosti vseh vrst,
z zagotovilom, da ne povzročajo večjih obremenitev
okolja in ne presegajo dovoljenih ravni hrupa (IV. stopnja).
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR V SEKTORJIH
I. IN II.
6. člen
V obravnavanem območju, Sektor I. in Sektor II. so
dovoljeni naslednji posegi:
– dograditev proizvodnih in pomožnih objektov pri obstoječih dejavnostih,
– gradnja novih proizvodnih, skladiščnih, servisnih in
upravnih objektov,
– dograditev komunalne in energetske infrastrukture,
– gradnja posamičnih priključkov na komunalno in energetsko infrastrukturo,
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– gradnja sekundarnega voda fekalne kanalizacije,
– preložitev primarnega vodovoda,
– hortikulturna ureditev zelenih in prostih površin.

7. člen
S tem zazidalnim načrtom se ureja del industrijske cone Godovič, in sicer posege v Sektorju I. in Sektorju II., kjer
gre za dopolnitev gradnje v zgrajenih območjih na lastniških
zemljiščih.
8. člen
Splošni pogoji za gradnjo in dograditev objektov in
gradnjo komunalne infrastrukture s posameznimi priključki so:
– odmik objektov od glavne ceste v coni je najmanj
15 m,
– odmik objektov od sosednjih lastniških parcel je praviloma 5 m, približanje je možno soglasno obojestransko,
– parkirišča za vsa vozila so samo znotraj gradbenih
parcel,
– priključki na infrastrukturne naprave (elektrika, telefon, ogrevanje) so v zemeljski izvedbi,
– ograje med posameznimi gradbenimi parcelami se
lahko zgradijo le v posestnih mejah (žična ograja na betonskih temeljih),
– promet znotraj območja tovarne in priključki morajo
biti označeni s talno in vertikalno prometno signalizacijo,
– oblikovanje objektov je prilagojeno obstoječi gradnji,
– objekti so v grafičnih prilogah prikazani z največjimi
tlorisnimi dimenzijami, fiksnim vogalom F in fiksno smerjo S,
in posamično,
– odstopanja tlorisnih dimenzij objektov so dovoljene
le v smeri zmanjšanja ter dovoljena odstopanja pri posameznih objektih (11. in 12. člen),
– vsi komunalni priključki so izvedeni v soglasju in pod
pogoji upravljalca posamezne komunalne naprave.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
9. člen
Promet
– dostop in dovoz do Sektorja I. in Sektorja II. je po
urejeni asfaltirani industrijski cesti, širine 6 m, ob vzhodni
strani območja;
– obstoječa priključka do objektov sta izvedena v skladu z veljavnimi predpisi;
– novi priključki so urejeni v širini 5 m in uvoznim radijem r = 9 m;
– priključki so zarobničeni in izvedeni v asfaltu;
– parkirna mesta za vozila se zgradi znotraj gradbene
parcele ob vsaki tovarni; parkirna mesta za osebna vozila so
dimenzij 2,50 × 5 m, za tovorna vozila pa 4 x 16 m;
– vsaj dve parkirni mesti sta rezervirani za funkcionalno
motene osebe;
– meteorna voda iz parkirišč in manipulativnih površin
je speljana prek peskolovov in lovilcev maščob v ponikovalnico.
Kanalizacija
– Objekti v Sektorju I. so priključeni na omrežje Kanalizacije Godovič z odvodnjo v čistilno napravo;
– prav tako so priključeni tudi objekti v Sektorju II;
– fekalna kanalizacija iz objektov DELOR se priključi
na primarni vod kanalizacije v revizijskem jašku;
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– za območje BRUS in OCG se zgradi nova fekalna
kanalizacija do čistilne naprave, ki mora biti dimenzionirana za potrebe odvodnje fekalnih vod iz Sektorja II. in Sektorja IV.
– meteorne vode iz utrjenih površin iz Sektorja I. in
Sektorja II. se vodijo preko peskolovov in lovilcev maščob v
ponikovalnice oziroma v naravni odvodnik;
– meteorna voda s streh se kontrolirano odvaja mimo
lovilca maščob v ponikovalnico oziroma naravni odvodnik.
Vodovod
– Industrijska cona je oskrbovana s pitno, tehnološko
in požarno vodo iz krajevnega vodovoda Godovič;
– primarni vod ∅ 140 je zgrajen ob desni strani industrijske ceste v oddaljenosti 5–15 m;
– dobava vode zadošča za sedanje in bodoče potrebe
oskrbe cone;
– trasa obstoječega vodovoda za vzdrževanje ni primerna, dovoljena je prestavitev ob desni rob industrijske
ceste (v javno dobro) vzporedno s telefonskim kablom;
– medsebojna oddaljenost je 1 mmin.
– kapaciteta priključkov za IMP Klimo, GLOG in ŽAGO
zadošča;
– priključek za BRUS in OCG je že izveden in zadošča;
– priključek za DELOR se izvede iz povezave GLOG in
ŽAGE.
Elektrika
– Oskrba z električno energijo je obstoječim porabnikom zagotovljena iz treh transformatorskih postaj (TP Klima,
TP GLOG in TP ŽAGA);
– priključek za BRUS in OCG je zgrajen iz TP GLOG v
zemeljski izvedbi;
– priključek za DELOR se izvede z novo TP, ki je lahko
locirana v prostem delu TP ŽAGA ali v objekt DELORA.
Telefon
– Od KTAC Godovič v industrijsko cono je zgrajen
zemeljski telefonski kabel ob industrijski cesti do porabnikov;
– za IMP Klimo, GLOG, ŽAGO so priključki v funkciji,
za BRUS in OCG pa so na gradbeni parceli;
– priključki zadoščajo potrebam;
– priključek za DELOR se izvede iz jaška pri jugozahodnem vogalu objekta GLOG v zemeljski izvedbi.
Ogrevanje
– Ogrevanje v Sektorju I. je centralno iz obstoječe kotlovnice, energent je lŕhko kurilno olje;
– kotlovnica zadošča tudi za razširitev;
– v Sektorju II. je ogrevanje iz obstoječe kotlovnice v
GLOG, energent je biomasa;
– kapaciteta kotlovnice zadošča za sedanje in bodoče
potrebe po ogrevanju v Sektorju II;
– alternativni vir za ogrevanje je utekočinjen naftni plin,
ki je hranjen v plinskih postajah pri posameznem investitorju
v skladu s predpisi (Uradni list RS, št. 2/93).
Zunanja ureditev
– Okolica objektov se primerno uredi z utrjenimi površinami (parkirišča in manipulativne površine) in zelenicami;
– zelenice so zatravljene, zasajene z avtohtonim grmičevjem in posameznimi drevesi.
– zelenice naj obsegajo do 10% gradbene parcele.
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VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV
10. člen
Urbanistična zasnova in razporeditev objektov v zgrajenem delu (Sektor I. in Sektor II.) temelji na enaki orientaciji
objektov. Na prostih delih gradbenih parcel se ohranjajo
urbanistične rešitve z dopolnitvami (IMP Klima, GLOG,
ŽAGA).
Pri nezazidanih gradbenih parcelah so določene največje možne tlorisne dimenzije možne zazidave, znotraj katerih
so osnovni objekti in po potrebi tudi izven gabaritni dodatki
(stopnice, nadstreški, dimniki, rampe...). Samostojni objekt
ali del objekta se lahko oblikuje kot prostorska dominanta.
11. člen
Dopolnitve so naslednje:
IMP Klima
Gradnja je omejena na parceli 117/10 in 1153/4 k. o.
Godovič.
Objekt št. 1:
– tlorisne dimenzije objekta so 50 x 40 m;
– višinski gabarit je P + 1, vklopljen v obstoječi objekt;
– oblikovno (smer slemena, kritina, fasade, barve) se
povsem prilagaja obstoječem objektu;
– kota tlakov v pritličju in kota slemena sta enaki kotama obstoječega objekta;
– gradnja je skeletna;
– namembnost prostorov je proizvodnja – montažne
linije raznih izdelkov in skladiščenje;
– transportna povezava je v horizontalnih smereh s transporterji, vertikalna pa z dvigali;
– osebni transport je po stopnišču;
– v proizvodnji se uporablja tehnološka voda in komprimiran zrak;
– ogrevanje in hlajenje je s klimatskimi napravami;
– objekt je priključen na vso obstoječo komunalno infrastrukturo.
Objekt št. 2:
– je samostojen objekt tlorisnih dimenzij 30 × 15 m;
– višinski gabarit K + P + 1;
– kota kleti je –10 m;
– višina objekta, smer slemena, fasade in barve se
prilagajajo višini in oblikovanju objekta št. 1;
– konstrukcijsko je gradnja enaka gradnji obstoječih
objektov;
– namembnost rabe objekta je razvojno raziskovalna in
razvojna dejavnost za potrebe družbe;
– objekt je priključen na vso komunalno infrastrukturo
iz obstoječega objekta.
Objekt št. 3:
– objekt je podaljšek obstoječega v smeri proti severozahodu tlorisnih dimenzij 50 x 30 + 10 x 45 m;
– višinski gabarit je P, v delu 30 x 30 m pa P + 1;
– objekt se vklaplja v obstoječega v vseh pogledih
(gradnja, višina, sleme, kritina fasade, barve);
– kota tlaka je enaka koti obstoječega objekta;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen;
– namembnost prostorov v pritličju je proizvodnja in
skladiščenje izdelkov, v nadstropju pa sestava pocinkanih
izdelkov;
– oprema prostora je enaka kot v objektu št. 1.
Objekt št. 4:
– v severovzhodnem vogalu je objekt tlorisnih dimenzij
10 x 50 m;
– namenjen je za odlaganje odpadnih materialov;
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– konstrukcijsko je nadstrešek jeklene konstrukcije višine 5 m;
– čelno in zadaj proti severovzhodu je zaprt, sprednja
stran je odprta za manipulacijo s prevoznimi sredstvi in viličarji;
– kota tlaka je prilagojena koti dvorišča;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen.
Objekt št. 5:
– severozahodno od sedanjega notranjega parkirišča
se dogradi novo za ca. 50 parkirnih mest v asfaltni izvedbi;
– dovoz je iz obstoječega parkirnega prostora;
– parkirna mesta so dimenzij 2,50 x 5 m;
– odvodnja meteornih vod je speljana v meteorno kanalizacijo in preko lovilca maščob v naravni odvodnik.
Za vse objekte so določena dovoljena odstopanja največ ± 5 m.
Gradnja objektov bo potekala v več fazah in podfazah:
I. faza: objekt št. 1 in objekt št. 5
II. faza: objekt št. 2
III. faza: objekt št. 3 in objekt št. 4.
GLOG – IND.
Poleg novih objektov sta dve lopi postavljeni brez
potrebnih upravnih dovoljenj, te je treba legalizirati. Legalizacija in gradnja bo izvedena na parceli št. 1114/4 k. o.
Godovič.
Objekt št. 25:
– objekt je lopa, tlorisnih dimenzij 20 x 7 m in višine
7 m;
– konstrukcija objekta je lesena, streha je enokapna;
– kritina je valovita salonitna plošča;
– namembnost objekta je shranjevanje posušenih desk;
– objekt je zgrajen brez dovoljenja, ne moti niti proizvodnje niti izgleda;
– nedovoljen poseg se lahko legalizira;
– v objektu je samo električna instalacija za razsvetljavo.
Objekt št. 26:
– objekt je lopa, tlorisnih dimenzij 36 x 12 m in višine
7 m;
– konstrukcija objekta je lesena, streha je enokapna;
– kritina je valovita salonitna plošča;
– namembnost objekta je shranjevanje posušenih bukovih desk in decimirnih elementov;
– tudi ta objekt je zgrajen brez dovoljenj in se lahko
legalizira.
– v objektu je samo električna instalacija za razsvetljavo.
Objekt št. 29
in
objekt št. 30:
– objekta št. 29 in št. 30 sta povsem enaka, tlorisnih
dimenzij 32 x 18 m, višine 7,20 m z vmesno transportno
potjo širine 4 m;
– konstrukcija je kovinska, objekta sta zaprta z zaščitno valovito barvano pločevino;
– streha je dvokapna, pokrita z valovito pločevino;
– barva pločevine se prilagaja barvam fasad obstoječih
objektov;
– namembnost objektov je skladiščenje decimiranih
elementov in ostalega lesa, nabavljenega za reprodukcijo;
– komunalnih priključkov razen elektrike za razsvetljavo v objektih ni.
Objekt št. 31:
– objekt bo postavljen kot prizidek k obstoječi proizvodni hali na severovzhodnem delu z enako namembnostjo
(lesna proizvodnja);
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– tlorisne dimenzije prizidka so 83 x 20 m in višine

8 m;
– gradnja se konstrukcijsko, višinsko in oblikovno prilagaja obstoječem objektu;
– vsa komunalna infrastruktura bo priključena na opremo v obstoječem objektu.
Za vse objekte je dovoljeno odstopanje ± 5 m, po višini
pa do +1 m.
Predvidena je gradnja po fazah:
I. faza: legalizacija objektov št. 25 in 26,
II. faza: gradnja objektov 29 in 30,
III. faza: objekt št. 31.
ŽAGA GODOVIČ
Družba Žaga Godovič namerava posegati na parc. št.
1113/3, 1113/4 in 1144/3. Osnovna dejavnost je proizvodnja žaganega lesa. Za normalno obratovanje je potrebno
dograditi objekte za shranjevanje in sušenje lesa in garažiranje delovnih strojev (viličarjev).
Objekt št. 301:
– lopa za shranjevanje lesa je tlorisnih dimenzij 45 x 10
m, višina je 7 m;
– konstrukcija je lesena, betonska ali jeklena, kritina je
iz nerjaveče pločevine, streha je dvokapnica z nagibom do
20°, smer slemena je približno sever – jug;
– stene so obdelane s treh strani, zahodna stran je
odprta;
– objekt je v podaljšku objekta žaga;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak v objektu je v nivoju dvorišča, obdelan z asfaltno
prevleko.
Objekt št. 302
– lopa za shranjevanje lesa je tlorisnih dimenzij 24 x
8 m in višine 7 m;
– konstrukcija je enaka kot pri objektu 301, le da je
streha enokapnica;
– objekt je naslonjen na vzhodno steno objekta žaga;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak v objektu je v nivoju dvorišča, obdelan z asfaltno
prevleko.
Objekt št. 303:
– lopa za garažiranje in vzdrževanje viličarjev je tlorisnih
dimenzij 20 x 8 m in višine 7 m;
– konstrukcija je enaka objektu št. 301, le da je streha
enokapnica;
– objekt je naslonjen na severno steno žage;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen.
Objekt št. 304:
– sušilnica za les je tlorisnih dimenzij 14 x 8 m in višine
7 m;
– konstrukcija je enaka kot pri objektu št. 301, le da so
vse stene zaprte;
– ogrevanje sušinice je iz kotlarne GLOG po obstoječih ceveh za vročo in hladno vodo.
Fasade vseh objektov se prilagajajo fasadam objekta
žaga oziroma sosednjim objektom. Komunalna oprema z
novogradnjo se ne povečuje. Za vse objekte je dovoljeno
odstopanje v obsegu do ± 5 m po višini pa ± 2 m
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
12. člen
Novogradnje so naslednje:
DELOR
Družba namerava posegati na parc. št. 1144/6,
1144/7, 1113/12 k. o. Godovič.
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Objekt št. 101:
– tlorisne dimenzije objekta so 60 x 60 m (proizvodnja)
+30 x 20 m (skladišče), z možnostjo širitve ali gradnje izven
gabaritnih dodatkov pa največ 114 x 62;
– višinski gabarit proizvodnih in skladiščnih prostorov
je P, v delu, namenjenem za spremljajoče službe pa P+1,
višina pa največ 13 m;
– streha je četvorna simetrična dvokapnica z orientacijo slemen v približni smeri vzhod–zahod;
– nagib strešin je do 20°, kritina je pločevina sive
barve;
– konstrukcija objekta je jeklena ali betonska, z AB
ploščo v delu med etažama;
– fasade se prilagajajo fasadam na sosednjem objektu
GLOGA (pločevina), oziroma v predstavitveni barvi investitorja in logotipom;
– kota tlaka ± 0 je na nadmorski višini 470 m;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen brez talnih
odprtin;
– namembnost rabe je proizvodnja in skladiščenje elektromehaničnih sestavnih delov in montaža končnega izdelka
ter skladiščenje vhodnega materiala in končnih izdelkov;
– transport med proizvodnimi prostori in skladiščem je
v horizontalnih smereh, vertikalni, v dvoetažnem delu, po
stopnicah (dvigalo);
– za proizvodnjo je potrebna električna energija, oskrba s pitno vodo, tehnološko vodo v zaprtem sistemu, odvajanje odpadnih vod, komprimiran zrak, informacijska mreža;
– ogrevanje je centralno iz kotlovnice GLOGA, energent je biomasa;
– alternativno ogrevanje je iz lastne kotlarne, energent
je utekočinjen naftni plin;
Objekt št. 102:
– vzdolž vzhodne strani objekta se zgradi 50 PM dimenzij 5 x 2,50 m v dveh nizih, medsebojno odmaknjenih
6 m;
– dve parkirni mesti sta rezervirani za osebe s funkcionalnimi motnjami;
– dostop do parkirišč in objektov je iz dostopne ceste
za GLOG in Žago v širini 5 m in vstopnim radijem 9 m;
– parkirišče se zarobniči in asfaltira;
– na severovzhodni strani objekta se zgradi nakladalna
rampa s koto -1,10 m.
Objekt št. 103:
– južno od objekta št. 1 je rezervna površina za širitev
znotraj maksimalnega gabarita tlorisnih dimenzij 60 x 22 m.
Gradnja in komunalna infrastruktura je enaka kot pri objektu
št. 101.
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
BRUS – transporti
Firma BRUS – transporti d.o.o. namerava posegati na
parc. št. 1150/9 k. o. Godovič, v industrijski coni. Zemljišče je namenjeno za gradnjo parkirišča za parkiranje najmanj 20 tovornih vozil (prikolic) s spremljajočimi objekti.
Maksimalni tloris objekta je 42 x 35 m, znotraj katerega so objekti št. 201, 202 in 203.
Objekt št. 201:
– objekt je tlorisnih dimenzij 16 x 14 z nakladalno
rampo širine 2 m v višini 1,10 m nad nivojem dvorišča in
nadstreškom dimenzij 14 x 4 m;
– namembnost prostorov je skladiščenje neživilskih in
nepokvarljivih izdelkov;
– gradnja je skeletna (jeklena ali betonska) z zidanimi
polnili ali klasična;
– višinski gabarit je P ali K + P, višina objekta do 13 m,
kota tlakov v P je 473.30 mnv;
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– streha je simetrična dvokapnica z nagibom strešin do
20°, kritina je siva pločevina, smer slemena je približno
vzhod zahod;
– fasade so obdelane v razpoznavnih barvah firme in
njenim logotipom.
Objekt št. 202:
– objekt je tlorisnih dimenzij 16 x 14 m in je naslonjen
na objekt št. 201 ter je enake konstrukcije, kota tlakov v P
± 0 je 472,30 mnv.
– namembnost rabe prostorov v objektu je:
· pisarniški prostori,
· garderobe za zaposlene,
· prostori za prenočitev voznikov,
– gostinski obrat – okrepčevalnica.
Objekt št. 203:
– objekt je tlorisnih dimenzij 36 x 12 m;
– je jeklene ali betonske konstrukcije z zidanimi polnili;
– višinski gabarit je P, višina objekta do 13 m, kota
tlakov je 472,30 mnv;
– odpadne vode se zajamejo v meteorno kanalizacijo v
lovilec maščob;
– streha in fasade se prilagajajo ostalima objektoma.
– namembnost rabe v objektu je pralnica za tovorna
vozila brez servisnih storitev.
Objekt št. 204:
– parkirišče za 20 tovornih vozil se organizira na vzhodnem (asfaltiranem) delu parcele;
– na tem delu so zgrajeni komunalni in energetski priključki (vodovod, meteorna kanalizacija z lovilcem maščob,
elektrika);
– parkirišče se izvede s talno označbo (barva) za najmanj 20 parkirnih mest za tovorna vozila dimenzij 16 x 4 m
in 16 PM za osebna vozila, ki so ločena z zelenico.
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
OCG
Firma OCG namerava posegati v prostor na parc. št.
1150/8 k. o. Godovič, v industrijski coni. Zemljišče je namenjeno za gradnjo proizvodnih in upravno administrativnih
objektov in parkirišč za parkiranje tovornih in osebnih vozil.
Maksimalni tloris objekta na parceli je 38 x 80 (št. 404)
+38 x 70 (št. 401) + 12 x 10 (št. 403) + 12 x 10 m (št.
402).
Objekt št. 401:
– tlorisne dimenzije objekta so 38 x 70 m;
– višinski gabarit proizvodnih in skladiščnih prostorov
je P, višina objekta do 13 m;
– streha je simetrična dvokapnica z orientacijo slemen
v približni smeri SV – JZ;
– nagib strešin je do 20°, kritina je pločevina sive
barve;
– konstrukcija objekta je jeklena ali betonska;
– fasade se prilagajajo fasadam na sosednjem objektu
GLOGA (pločevina), oziroma v predstavitveni barvi investitorja in logotipom;
– kota tlaka ± 0 je na nadmorski višini 472.30 mnv;
– tlak v proizvodnem delu je odporen proti kislinam in
oljetesen brez talnih odprtin, v skladiščnem delu pa obdelan
z asfaltno prevleko;
– namembnost rabe je proizvodnja in skladiščenje izdelkov ter skladiščenje vhodnega materiala in končnih izdelkov;
– transport med proizvodnimi prostori in skladiščem je
z viličarji;
– za proizvodnjo je potrebna električna energija, oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih vod;
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– ogrevanje je iz centralno iz kotlovnice GLOGA, energent je biomasa;
– alternativno ogrevanje je iz lastne kotlarne, energent
je utekočinjen naftni plin.
Objekt št. 402:
– tlorisne dimenzije objekta so 10 x 12 m;
– višinski gabarit je P +1 (K + P + 1), višine do 13 m;
– objekt se lahko oblikuje svobodneje kot prostorska
dominanta;
– konstrukcija objekta je klasična, jeklena ali betonska
s polnili;
– streha je simetrična dvokapnica z nagibom strešin do
20°;
– kritina je sivo barvana pločevina;
– fasade se prilagajajo po obliki in barvi sosednjim
objektom
– kota tlaka pritličja ± 0 je na nadmorski višini
472.30 m;
– namembnost objekta je upravno administrativna;
– objekt se priključi na vso komunalno in energetsko
infrastrukturo.
Objekt št. 403:
– tlorisne dimenzije objekta – nadstreška so 10 x 12
m;
– višina nadstreška je do 13 m;
– konstrukcija je jeklena in je vpeta med objekta št.
401 in št. 402;
– streha je enokapnica (simetrična dvokapnica) z nagibom do 20°;
– kritina je sivo barvana pločevina;
– kota tlakov se prilagaja sosednjima objektoma, tlak je
obdelan z asfaltom.
Objekt št. 404:
– tlorisne dimenzije objekta so 38 m x 80 m;
– višinski gabarit je P, višina objekta je do 13 m;
– konstrukcija objekta je betonska ali jeklena;
– tlak v proizvodnem delu je odporen proti kislinam in
oljetesen brez talnih odprtin, v skladiščnem delu pa obdelan
z asfaltno prevleko;
– streha je ponavljajoča simetrična dvokapnica z nagibom do 20°;
– fasade se po obliki in barvi prilagajajo fasadam sosednjih objektov;
– namembnost objekta je proizvodnja in skladiščenje
vhodnega materiala in izdelkov;
– objekt je priključen na vso potrebno infrastrukturo.
Za objekte št. 401, 402 in 403 je odstopanje ± 5 m, za
objekt št. 404 pa – 5 m.
Gradnja se lahko izvaja po fazah s podfazami:
– I. faza objekt št 401
– II. faza objekt št. 402
– III. faza objekt št. 403, parkirišča in del zunanje
ureditve
– IV. faza objekt št. 404, dokončanje zunanje ureditve.
VII. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,
VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA
13. člen
Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov in
območij naravnih vrednot.
Zaradi geološke sestave območja obstaja možnost podzemeljske geomorfološke dediščine. V primeru odkritja tega
značaja naj se gradnja po možnosti izogne.
Lastnik zemljišča oziroma izvajalec gradbenih del mora
v primeru, da bi bila najdena jama, mineral ali fosil, obvestiti
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pristojno službo za ohranjanje narave in odkritje zaščititi
pred uničenjem ali odtujitvijo.
14. člen
Projektiranje, gradnja objektov in proizvodnja v njih
mora upoštevati in s tehničnimi normativi opredeliti:
Hrup:
– Varovanje življenjskega in delovnega okolja pred prekomernim hrupom (IV. območje);
Zrak:
– Kontrolirane emisije v zrak in delovno okolje z upoštevanjem predpisanih parametrov o dovoljenih koncentracijah
škodljivih emisij v zrak.
Voda:
– Varovanje zajetih in nezajetih virov pitne vode, vzdrževanje naprav za čiščenje odpadnih vod (količine in poslovniki), zagotoviti potrebno količino pitne vode.
Odpadki:
– Ravnanje s posebnimi in nevarnimi odpadki, sortiranje, deponiranje in oddaja v reciklažo (količine, pogostnost
oddaje …).
Sevanja:
– ugotovitev ionizirajočih oziroma neionizirajočih sevanj in potrebna zaščita.
Osončenje:
– zagotoviti elemente naravne osvetlitve in osončenja,
smiselno je upoštevati veljavne standarde.
Pri vseh posegih v prostor morajo biti v dokumentaciji
za pridobitev dovoljenja za poseg prikazani elementi varovanja okolja pred emisijami hrupa, onesnaženja zraka, varovanja tekočih, izvirnih, talnih, stoječih vod vključno z obstoječimi napravami za preskrbo s pitno in tehnološko vodo ter
zagotovitvijo potrebnih količin neoporečne vode, opredeljen
mora biti način zbiranja, sortiranja, prevažanja ter začasna in
končna dispozicija vseh vrst odpadkov, varovanje pred viri
ionizirajočih in ne ionizirajočih sevanj, naravne osvetlitve in
osončenja stanovanjsko bivalnih objektov in delovnih prostorov ter zagotovljeno vključevanje funkcionalno oviranim
osebam v okolje.
15. člen
Padavinsko vodo iz utrjenih površin (parkirišča, dvorišča) se zbira preko peskolovov in lovilca maščob odvaja v
ponikovalnico ali naravni odvodnik.
16. člen
Plodno zemljo je v začetku gradnje odstraniti in deponirati za ureditev zelenic ali izboljšanja kmetijskih površin.
17. člen
Komunalne odpadke se zbira za odvoz na komunalno
odlagališče v tipskih smetnjakih, možne posebne odpadke
se ravno tako zbira v posebnih posodah za odvoz v reciklažo
ali nevtralizacijo.
VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
18. člen
Objekti se opredelijo po požarnih enotah in sektorjih.
Zagotoviti se mora proste površine za varen umik ljudi
in premoženja.
Zagotoviti je treba požarno vodo v javnem vodovodnem
omrežju ∅140 z nadtalnimi hidranti.
Predvideti je treba dostop za intervencijska vozila ter
njihovo delovanj v skladu z veljavnimi standardi (SIST14090).

Uradni list Republike Slovenije
Glede na oceno požarne ogroženosti je pri prizidavah
izvesti požarne ločitve med obstoječim objektom in prizidki.
Najbližja gasilska enota (I. kategorije) je v Godoviču,
oddaljena ca. 1 km.
Požarna voda ne sme priti v stik s podzemno oziroma
površinsko vodo, urediti je treba primerne zapore, da ni
možno ogrožanje površinskih in podzemnih voda.
Geološka zgradba območja je stabilna in ni pričakovati
zemeljskih premikov.
Območje Godoviča je uvrščeno v VII do VIII stopnjo
MSK, projektiranje objektov mora biti s tem usklajeno.
IX. FAZNOST IZGRADNJE
19. člen
Gradnja se lahko izvaja fazno. Faze so opredeljene
načelno in se lahko zamenjajo ali združijo. Posamezna faza
oziroma podfaza se določi v dokumentaciji za pridobitev
dovoljenja za poseg v prostor.
Nezazidana stavbna zemljišča v Sektorju I. in Sektorju
II. so do pozidave v dosedanji rabi.
X. DOVOLJENA ODSTOPANJA
20. člen
Poleg dovoljenih odstopanj v 8., 11. in 12. členu niso
dovoljena še dodatna odstopanja. Vse morebitne spremembe se lahko uveljavijo le s spremembo in dopolnitvijo zazidalnega načrta po enakem postopku sprejemanja oziroma po
veljavni prostorski zakonodaji.
XI. ZAKOLIČBA OBJEKTOV IN NAPRAV
21. člen
Objekti so določeni z maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami s fiksnim vogalom “K“ in smerjo “S“.
Zakoličbene točke so določene v GK koordinatnem
sistemu.
XII. FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE
22. člen
Funkcionalno zemljišče je cela gradbena parcela in je
osnova za določitev odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda. V primeru fazne gradnje se v dokumentaciji za pridobitev posega v prostor določi
tudi fazi pripadajoči del funkcionalnega zemljišča.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
23. člen
Investitorji morajo v času gradnje skrbeti, da ne povzročajo prekomernega hrupa, prahu in onesnaženja zgrajenih
prometnih površin.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja
Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
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25. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri strokovni službi za
urejanje prostora Občine Idrija, Upravni enoti Idrija in pri
investitorjih.
26. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati “Zazidalni
načrt za naselje Godovič“, objavljen v Uradnem listu SRS,
št. 18/77, za območji Sektorja I. in Sektorja II.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00303-4/00
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2679.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje mesta Idrija

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
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5. člen
V 6. členu se besedilo “so izdelani in veljajo prostorsko-izvedbeni načrti, posegi na teh območjih so dovoljeni le
v skladu z njimi.“ nadomesti z besedilom: “so sprejeti veljavni prostorski izvedbeni načrti. Posegi v prostor na teh območjih se urejajo v skladu s temi prostorskimi izvedbenimi
načrti.“.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko
izvajajo le na stavbnih zemljiščih. Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa Dolgoročni prostorski plan Občine Idrija – Urbanistična zasnova
mesta Idrija v kartah PKN 5000: Idrija 7, 17 in 18,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.“

1. člen

7. člen
Na koncu 8. točke 9. člena se besedilo “Spremembe
namembnosti zemljišča in gradnja je dovoljena le v območjih
kmetij (K1, K2, K3, K4, K5).“ nadomesti z besedilom: Na
območju kmetij (K1, K2, K3, K4, K5) in na drugih stavbnih
zemljiščih na kmetijskih območjih je dopustna gradnja objektov in naprav pod pogoji, določenimi v 1. točki tega
člena.“.
Besedilo 13. točke 9. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“13. Na območjih prostorskih ureditvenih pogojev, ki
niso zajeta v gornjih točkah, je na stavbnih zemljiščih dopustna gradnja objektov in naprav pod pogoji, določenimi v
1. točki tega člena.“

V besedilu 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS,
št. 34/93, 52/95 in 23/96) se besedi “planskih usmeritev“
nadomestita z besedami: “usmeritev in rešitev prostorskih
planskih aktov Občine Idrija“.

8. člen
Besedilo prvega stavka 4. točke drugega odstavka
13. člena se spremeni tako, da se glasi: “Varovalni pas glavne ceste je 25 metrov, regionalne ceste 15 metrov, drugih
obstoječih cest 5 metrov in predvidenih cest 30 metrov.“

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedi “namensko rabo“
nadomestita z besedo “vrsto“.

9. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri vseh posegih v prostor in spremembah namembnosti rabe obstoječih objektov ali ali delov obstoječih objektov je že v fazi izdelave lokacijske dokumentacije obvezno
upoštevati določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah
in o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij in drugih vplivov na okolje.“

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje mesta Idrija

3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 3. člena se spremeni
tako, da se glasi: “Območje prostorskih ureditvenih pogojev
obsega celotno območje k.o. Idrija – mesto, razen tistih
delov tega območja, ki jih urejajo veljavni prostorski izvedbeni načrti.“
4. člen
V 5. členu se besedilo “je predpisana izdelava“ nadomesti z besedilom: “je s prostorskim planom Občine Idrija
predpisana izdelava“.

10. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
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11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/91
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2680.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del
Sp. Kanomlje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija
in del Sp. Kanomlje
1. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS,
št. 34/93 in 68/00) se besedi besedi “namensko rabo“
nadomestita z besedo “vrsto“.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ureditveno območje naselja Sp. Idrija je določeno z
Urbanistično zasnovo naselja Sp. Idrija, ki je sestavni del
dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000.
Območje prostorskih ureditvenih pogojev obsega celotno
območje urbanistične zasnove, razen območij, ki jih urejajo
veljavni prostorski izvedbeni načrti.
Opis meje posameznih con je sestavni del tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.“
3. člen
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 5. člena se
spremeni tako, da se glasi: “Za območja: S11- Pustota in I2
– Rotomatika je s prostorskim planom Občine Idrija predpisana izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.“
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami prostorskih planskih aktov ter z merili in pogoji teh
prostorskih ureditvenih pogojev.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko
izvajajo le na stavbnih zemljiščih. Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v karti PKN 5000
Idrija 7,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z

Uradni list Republike Slovenije
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.“
5. člen
Besedilo prvega stavka desetega odstavka 12. člena
se spremeni tako, da se glasi: “Varovalni pas glavne ceste
mora biti 25 metrov, varovalni pas regionalne ceste
15 metrov in drugih cest 5 metrov.“
6. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri vseh posegih v prostor in spremembah namembnosti rabe obstoječih ali delov objektov je že v fazi izdelave
lokacijske dokumentacije obvezno upoštevati določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij in drugih vplivov na
okolje.“
7. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/91
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2681.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP
1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje
1. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in
Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94) se besedilo

Uradni list Republike Slovenije
“dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990“
nadomesti z besedilom: “in rešitev iz prostorskih planskih
aktov Občine Idrija“.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– kartografski del, ki je sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– opis in utemeljitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Za kartografski del iz prvega odstavka se šteje prikaz
namenske rabe zemljišč iz srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 (karte Idrija 17,
Idrija 26-30, Idrija 35-40, Idrija 45-50 in Ajdovščina 7-10) v
merilu 1:5000 (v nadaljevanju: karta namenske rabe.)“
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območje prostorskih ureditvenih pogojev je določeno
z dolgoročnim planom Občine Idrija za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 in Uradni list RS, št. 71/96,
35/97, 68/98 in 37/99) in obsega območji krajevnih skupnosti Godovič in Črni Vrh, razen območij, ki jih urejata odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni
list RS, št. 60/92, 68/00 in 109/00) in odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list
RS, št. 12/92 in 46/98). Opis meje po parcelnem stanju je
podan v VII. poglavju tekstualnega dela iz tretje alinee
2. člena tega odloka.“
4. člen
Besedilo 4. člena se črta.
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh prostorskih
ureditvenih pogojev lahko gradijo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa karta
namenske rabe,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.
6. člen
Besedilo 6. člena se črta.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“1. Na stavbnih zemljiščih so dopustni naslednji posegi
v prostor:
– gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš, kmetijskih
objektov, obrtnih delavnic in proizvodnih objektov,
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– gradnja objektov in naprav za spremljajoče dejavnosti, kot so objekti osnovne oskrbe, objekti storitvenih dejavnosti, objekti in naprave za potrebe kulturnih dejavnosti in
rekreacije tamkajšnjih prebivalcev,
– urejene odprte površine, kot so zelenice, otroška
igrišča, peš poti in ploščadi,
– objekti in naprave za potrebe prometa in zvez, ki so
namenjeni potrebam prebivalcev,
– spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če
so v skladu z drugimi kriteriji iz tega odstavka.
Stavbna zemljišča, ki ležijo neposredno ob prometnicah, naj bodo praviloma vsaj delno namenjena gradnji objektov javnega značaja.
Dopolnilni in pomožni objekti k posameznim stanovanjem, kot so garaže, drvarnice ipd. so dopustni, kadar v
sklopu novogradenj ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Ti objekti naj bodo zgrajeni na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki ji pripadajo, kolikor to
zemljišče ni s planskim ali prostorskim izvedbenim aktom že
namenjeno zadovoljevanju potreb širše skupnosti; pri novih
stanovanjskih hišah so pomožni prostori v sklopu enotnega
objekta.
2. Parkovna, športna, rekreacijska in turistična območja, ki so določena s prostorskim planskim aktom občine,
so namenjena:
– ureditvi večjih zelenih parkovnih površin,
– na stavbnih zemljiščih tudi gradnji športnih in rekreacijskih objektov, naprav in površin za rekreacijo, ter gradnji
spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovne
športno rekreacijske namembnosti območja (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali ipd).
3. Na kmetijskih ter gozdnih zemljiščih so dopustni
samo naslednji posegi na podlagi lokacijskega dovoljenja ali
priglasitve del:
– gradnja prometnih poti in infrastrukturnih vodov,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in
zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin,
– pomožni objekti v skladu z občinskim odlokom o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za
katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
4. Gradnja v tem členu navedenih objektov in naprav je
možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere
(varnost pred poplavami, plazovi ipd.), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za
uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če
ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova
okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.“
8. člen
Besedilo prve alinee prvega odstavka 11. člena se
spremeni tako, da se glasi:
“– ceste morajo imeti varovalni pas v širini 25 metrov
pri glavnih cestah, 15 metrov pri regionalnih cestah in 5 m
pri drugih cestah. Načrtovane prometnice imajo 30-metrski
rezervat. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni
le s soglasjem upravljavca ceste“.
9. člen
V 12. členu se besedilo prve do četrte alinee nadomesti z novo prvo alineo, ki se glasi:
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– “določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in
o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij
in drugih vplivov na okolje,“
10. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kartografske priloge PUP 1 št. 17-1-93 nov. 1993.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352/9/92
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2682.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP
2 – Ledinska planota

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
PUP 2 – Ledinska planota
1. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 – Ledinska planota (Uradni list RS, št. 12/94) se besedilo “dolgoročnega plana
Občine Idrija za obdobje 1986-1990“ nadomesti z besedilom: “in rešitev iz prostorskih planskih aktov Občine Idrija“.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– kartografski del, ki je sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– opis in utemeljitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Za kartografski del iz prvega odstavka se šteje prikaz
namenske rabe zemljišč iz srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 (karte Cerkno 4749, Idrija 8-10, Idrija 18-20, Idrija 27-30 in Logatec 11 in
22) v merilu 1:5000 (v nadaljevanju: karta namenske rabe.)“

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območje prostorskih ureditvenih pogojev je določeno
z dolgoročnim planom Občine Idrija za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 in Uradni list RS, št. 71/96,
35/97, 68/98 in 37/99) in obsega celotno območje krajevnih skupnosti Zavratec, Dole in Ledine. Opis meje po
parcelnem stanju je podan v VII. poglavju tekstualnega dela
iz tretje alinee 2. člena tega odloka.“
4. člen
Besedilo 4. člena se črta.
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh prostorskih
ureditvenih pogojev lahko gradijo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa karta
namenske rabe,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.
6. člen
Besedilo 6. člena se črta.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“1. Na stavbnih zemljiščih so dopustni naslednji posegi
v prostor:
– gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš, kmetijskih
objektov, obrtnih delavnic in proizvodnih objektov,
– gradnja objektov in naprav za spremljajoče dejavnosti, kot so objekti osnovne oskrbe, objekti storitvenih dejavnosti, objekti in naprave za potrebe kulturnih dejavnosti in
rekreacije tamkajšnjih prebivalcev,
– urejene odprte površine, kot so zelenice, otroška
igrišča, peš poti in ploščadi,
– objekti in naprave za potrebe prometa in zvez, ki so
namenjeni potrebam prebivalcev,
– spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če
so v skladu z drugimi kriteriji iz tega odstavka.
Stavbna zemljišča, ki ležijo neposredno ob prometnicah, naj bodo praviloma vsaj delno namenjena gradnji objektov javnega značaja.
Dopolnilni in pomožni objekti k posameznim stanovanjem, kot so garaže, drvarnice ipd. so dopustni, kadar v
sklopu novogradenj ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Ti objekti naj bodo zgrajeni na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki ji pripadajo, kolikor to
zemljišče ni s planskim ali prostorskim izvedbenim aktom že
namenjeno zadovoljevanju potreb širše skupnosti; pri novih
stanovanjskih hišah so pomožni prostori v sklopu enotnega
objekta.

Uradni list Republike Slovenije
2. Parkovna, športna, rekreacijska in turistična območja, ki so določena s prostorskim planskim aktom občine,
so namenjena:
– ureditvi večjih zelenih parkovnih površin,
– na stavbnih zemljiščih tudi gradnji športnih in rekreacijskih objektov, naprav in površin za rekreacijo, ter gradnji
spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovne
športno rekreacijske namembnosti območja (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali ipd).
3. Na kmetijskih ter gozdnih zemljiščih so dopustni
samo naslednji posegi na podlagi lokacijskega dovoljenja ali
priglasitve del:
– gradnja prometnih poti in infrastrukturnih vodov,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in
zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin,
– pomožni objekti v skladu z občinskim odlokom o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za
katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
4. Gradnja v tem členu navedenih objektov in naprav je
možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere
(varnost pred poplavami, plazovi ipd), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za
uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če
ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova
okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.“
8. člen
Besedilo prve alinee prvega odstavka 11. člena se
spremeni tako, da se glasi:
“– ceste morajo imeti varovalni pas v širini 25 metrov
pri glavnih cestah, 15 metrov pri regionalnih cestah in 5 m
pri drugih cestah. Načrtovane prometnice imajo 30-metrski
rezervat. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni
le s soglasjem upravljavca ceste“.
9. člen
V 12. členu se besedilo prve do četrte alinee nadomesti z novo prvo alineo, ki se glasi:
– “določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in
o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij
in drugih vplivov na okolje,“
10. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kartografske priloge PUP 2 št. 18-1-93 dec. 1993.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/92
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP
3 – Zahodni del občine

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
PUP 3 – Zahodni del občine
1. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – Zahodni del občine
(Uradni list RS, št. 30/94) se besedilo “dolgoročnega plana
Občine Idrija za obdobje 1986-1990“ nadomesti z besedilom: “in rešitev iz prostorskih planskih aktov Občine Idrija“.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– kartografski del, ki je sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– opis in utemeljitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Za kartografski del iz prvega odstavka se šteje prikaz
namenske rabe zemljišč iz srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 (karte Cerkno
32-36, Cerkno 42-48, Idrija 2-8, Idrija 11-18, Idrija 22-27
in Idrija 33-36) v merilu 1:5000 (v nadaljevanju: karta namenske rabe.)“
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območje prostorskih ureditvenih pogojev je določeno
z dolgoročnim planom Občine Idrija za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 in Uradni list RS, št. 71/96,
35/97, 68/98 in 37/99) in obsega celotno območje krajevnih skupnosti Idrija, Sp. Idrija, Vojsko, Kanomlja in Krnice
Masore, razen v območjih znotraj teh krajevnih skupnosti,
kjer veljata odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95
in 23/96) in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Sp.
Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/93 in
68/00). Opis meje po parcelnem stanju je podan v VII.
poglavju tekstualnega dela iz tretje alinee 2. člena tega
odloka.“
4. člen
Besedilo 4. člena se črta.
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.

Stran

5284 / Št. 49 / 14. 6. 2001

Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh prostorskih
ureditvenih pogojev lahko gradijo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa karta
namenske rabe,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.
6. člen
Besedilo 6. člena se črta.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“1. Na stavbnih zemljiščih so dopustni naslednji posegi
v prostor:
– dopolnilna gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš,
kmetijskih objektov, obrtnih delavnic in proizvodnih objektov,
– dopolnilna gradnja objektov in naprav za spremljajoče dejavnosti, kot so objekti osnovne oskrbe, objekti storitvenih dejavnosti, objekti in naprave za potrebe kulturnih
dejavnosti in rekreacije tamkajšnjih prebivalcev,
– urejene odprte površine, kot so zelenice, otroška
igrišča, peš poti in ploščadi,
– objekti in naprave za potrebe prometa in zvez, ki so
namenjeni potrebam prebivalcev,
– spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če
so v skladu z drugimi kriteriji iz tega odstavka.
Stavbna zemljišča, ki ležijo neposredno ob prometnicah, naj bodo praviloma vsaj delno namenjena gradnji objektov javnega značaja.
Dopolnilni in pomožni objekti k posameznim stanovanjem, kot so garaže, drvarnice ipd. so dopustni, kadar v
sklopu novogradenj ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Ti objekti naj bodo zgrajeni na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki ji pripadajo, kolikor to
zemljišče ni s planskim ali prostorskim izvedbenim aktom že
namenjeno zadovoljevanju potreb širše skupnosti; pri novih
stanovanjskih hišah so pomožni prostori v sklopu enotnega
objekta.
2. Parkovna, športna, rekreacijska in turistična območja, ki so določena s prostorskim planskim aktom občine,
so namenjena:
– ureditvi večjih zelenih parkovnih površin,
– na stavbnih zemljiščih tudi gradnji športnih in rekreacijskih objektov, naprav in površin za rekreacijo, ter gradnji
spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovne
športno-rekreacijske namembnosti območja (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali ipd).
3. Na kmetijskih ter gozdnih zemljiščih so dopustni
samo naslednji posegi na podlagi lokacijskega dovoljenja ali
priglasitve del:
– gradnja prometnih poti in infrastrukturnih vodov,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in
zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
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– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin,
– pomožni objekti v skladu z občinskim odlokom o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za
katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
4. Gradnja v tem členu navedenih objektov in naprav je
možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere
(varnost pred poplavami, plazovi ipd.), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za
uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če
ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova
okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.“
8. člen
Besedilo prve alinee prvega odstavka 12. člena se
spremeni tako, da se glasi:
“– ceste morajo imeti varovalni pas v širini 25 metrov
pri glavnih cestah, 15 metrov pri regionalnih cestah in 5 m
pri drugih cestah. Načrtovane prometnice imajo 30-metrski
rezervat. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni
le s soglasjem upravljavca ceste“.
9. člen
V 13. členu se besedilo prve do četrte alinee nadomesti z novo prvo alineo, ki se glasi:
– “določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in
o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij
in drugih vplivov na okolje,“
10. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kartografske priloge PUP 3 št. 33-1-93 maj 1994.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/92
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2684.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni
Vrh

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Črni Vrh
1. člen
V besedilu prvega odstavka 2. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS,
št. 60/92, 68/00 in 109/00) se besede “namensko rabo
in“ nadomestijo z besedo “vrsto,“.
2. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom:
“Meje območja prostorskih ureditvenih pogojev so določene z dolgoročnim prostorskim planom Občine Idrija za
obdobje 1986-2000. Opis meje po parcelnem stanju je
podan v VII. poglavju tekstualnega dela iz 2. člena tega
odloka.
Tista območja v naselju Črni Vrh, ki so zunaj meja teh
prostorskih ureditvenih pogojev, se urejajo s prostorskimi
ureditvenimi pogoji PUP 1 Črnovrška planota in Godoviško
podolje (Uradni list RS, št. 2/94).“
3. člen
Besedilo 6. člena se nadomesti z besedilom:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko
izvajajo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v kartah PKN 5000:
Idrija 37, 38 in 48,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.“
3.a člen
V 4. točki 7. in 8. člena se za besedo “območja” doda
tekst “stanovanjskih in”, tako da se glasi tekst: “Območja
stanovanjskih in počitniških hiš”.
4. člen
Besedilo 8. člena se od vključno 9. točke dalje nadomesti z besedilom:
9. Na kmetijskih ter gozdnih zemljiščih so dopustni
samo naslednji posegi:
– gradnja infrastrukturnih vodov,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in
zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin,
– pomožni objekti v skladu z občinskim odlokom o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za
katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Gradnja v tem členu navedenih objektov in naprav je
možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere
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(varnost pred poplavami, plazovi), ki so prometno dostopna,
ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno pred posegom pridobiti hidrogeološko mnenje.“
5. člen
V prvi alinei prvega odstavka 12. člena se besedilo
“Ceste morajo imeti varovalni pas 10-15 m za regionalne in
5 m za ostale.“ nadomesti z besedilom: “Varovalni pas
regionalnih cest je 15 metrov, varovalni pas drugih cest pa
5 metrov.“.
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/89
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2685.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
naselja Godovič

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
naselja Godovič
1. člen
Besedilo 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS, št. 12/92
in 46/98) se nadomesti z besedilom:
“S tem odlokom se sprejemajo prostorski ureditveni
pogoji za območje naselja Godovič (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji). Prostorski ureditveni pogoji za posege
v prostor določajo:
– merila in pogoje glede vrste posegov v prostor,
– merila za določanje gradbenih parcel,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila in pogoje za prometno in komunalno urejanje in
– merila za varovanje okolja.“
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2. člen
Besedi “Skupna merila“ v 2. členu se nadomestita z
besedami: “Merila in pogoji prostorskih ureditvenih pogojev“.
3. člen
V 3. členu se črta:
– v tretji alinei besedilo “od izdelave zazidalnega načrta“,
– v osmi alinei besedilo “za katerega je predpisana
izdelava zazidalnega načrta“,
– ter v deveti alinei besedilo “, za katerega je predpisana izdelava ureditvenega načrta“.
4. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z besedilom:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– kartografski del, ki je sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– opis in utemeljitev prostorskih ureditvenih pogojev in
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Kartografski del so karte v merilu 1:5000, 1: 2880 in
1: 1000.
Meje območja prostorskih ureditvenih pogojev so določene s spiskom mejnih parcel v tekstualnem delu iz tretje
alinee prvega odstavka in grafično v kartografskem delu
prostorskih ureditvenih pogojev. Grafični prikaz območja
prostorskih ureditvenih pogojev je sestavni del tega odloka.
Tista območja v naselju Godovič, ki so zunaj meja
prostorskih ureditvenih pogojev, se urejajo z odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih PUP 1 Črnovrška planota in
Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94).“
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za območje “JZ del središča Godoviča (C – CENTER
in JUŽNI TRG)“ je predpisana izdelava prostorskega izvedbenega načrta, do njegove uveljavitve so dovoljeni le posegi
v zvezi s komunalnim urejanjem in rednim vzdrževanjem
obstoječih objektov ter sprememba namembnosti rabe objektov.“
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in
rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko
izvajajo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v kartah Idrija 30, 39
in 40 v merilu 1:5000,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z
49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku
50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji
in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge
namenske rabe.
Na območjih, kjer je predvidena izdelava prostorsko
izvedbenih načrtov, so do njihove izdelave dovoljeni le
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posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, redna vzdrževalna
dela na obstoječih objektih ter spremembe namembnosti
rabe objekta in posegi, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje.
Na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena za
spremljajoče dejavnosti skupnega ali splošnega pomena,
prometne površine komunalne in energetske naprave, so
dovoljeni samo taki posegi.“
7. člen
V besedilo 2. točke 7. člena se pred zaklepaj doda
besedilo: “in C“.
8. člen
Besedilo 8. člena se od vključno 3. točke dalje spremeni tako, da se glasi:
“3. V parkovnih in športno-rekreacijskih območjih je
dopustno:
– urejanje parkovnih površin,
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov in naprav,
spremljajočih objektov in ureditev površin za športne in rekreativne prireditve na stavbnih zemljiščih.
4. V območju za osrednje dejavnosti in dopolnilno stanovanjsko gradnjo je dopustno;
4.a na območju ŠOLA prvenstveno gradnja objektov
družbenih in storitvenih dejavnosti:
– osnovna šola s telovadnico in VVZ na parcelah št.
254/1, 5, 256/1, 2, vse k.o. Godovič,
– adaptacija, rekonstrukcija in dozidava zadružnega doma na parceli št. 126 k.o. Godovič,
– dopolnilna gradnja novih objektov ter prenova in rekonstrukcija obstoječih za potrebe storitvenih in družbenih
dejavnosti,
– dopolnilna stanovanjska gradnja na parceli št. 2551
k.o. Godovič, ob upoštevanju prednosti, ki jo imajo storitvene in družbene dejavnosti,
– gradnja gospodarskih poslopij za kmetijsko dejavnost in objektov za proizvodnjo in obrt je dovoljena le, če ni
moteča do okoliških dejavnosti;
4.b na območju Sv. Urban so dopustne funkcionalne
dopolnitve v smislu ohranjanja sedanje namembnosti območja (cerkev in pokopališče). Po odstranitvi objekta na parceli
št. 2 k.o. Godovič se njegovo stavbišče uredi kot sestavni
del ploščadi pred cerkvijo. V novo ureditev se vklopi tudi
kapelica.
Novozgrajeni objekti in dejavnosti ne smejo povzročati
prekomernih motenj v okolju.
Na geološko dvomljivih območjih je treba predhodno
pridobiti hidrogeološko mnenje.“
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo “10 m za
magistralno, 5-10 m in 5 m za lokalno cesto“ nadomesti z
besedilom: “25 metrov pri glavnih cestah, 15 metrov pri
regionalnih cestah in 5 metrov pri lokalnih cestah“.
10. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kartografski del in druga dokumentacija prostorskih
ureditvenih pogojev je na vpogled na oddelku za okolje in
prostor Občine Idrija.“
11. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni
redar.“
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11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35211-0001/97
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

KANAL OB SOČI
2686.

Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
obvozno cesto v Kanalu

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradno glasilo – časopis PN, št. 30/99) je Občinski svet
občine Kanal ob Soči na seji dne 11. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto
v Kanalu
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za obvozno
cesto v Kanalu, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica,
pod številko 5210-00-28 iz maja 2001.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
– tehnično poročilo,
– soglasja pristojnih služb in organov,
– grafični prikaz urbanistične zasnove,
– predlog parcelacije,
– študija vplivov na okolje,
– izsek iz idejnega projekta ceste.
MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega prostor, ki obsega naslednje parcele:
1. parcele v k.o. Kanal, in sicer: 501/4, 41, 501/6,
37/2, 38/1 in 39,
2. parcele v k.o. Gorenja vas: 1028, 1027, 1019,
1018/7, 1018/6, 1018/5, 1018/4, 1018/3, 1018/2,
1093, 1018/9, 1076/2, 1001/3, 1001/4, 21, 20/1,
1216, 22/4, 25, 26/2, 27/4, 1223, 27/3, 27/5, 36/8,
26/1, 1084/4, 1084/2, 910, 29/1, 29/4, 30/3, 1029
in 37.
POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– izgradnjo novega krožnega križišča s štirimi priključki: glavna smer poteka po glavni cesti G2/103, ki se pri-
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ključuje na severnem in južnem kraku, zahodni krak predstavlja navezavo lokalne ceste v Lig in Gorenjo vas, vzhodni
krak pa bo navezoval staro jedro naselja preko obstoječega
mostu,
– del ceste G2/301 v smeri proti Novi Gorici,
– križišče za deviacijo dovozne ceste do tovarne Plastik in železniške postaje,
– križišče z obstoječo glavno cesto G2/103,
– premostitveni objekt – most preko Soče,
– premostitveni objekt – most preko potoka Gorevšek,
– dovozno pot do stanovanjskih objektov vzdolž Kolodvorske ulice,
– podporne zidove ob trasi,
– hodnike za pešce vzdolž trase obvozne ceste,
– območje ob vseh prometnih povezavah, ki je potrebno za samo izgradnjo in vključitev celotnega objekta v
prostor.
5. člen
Potek trase s tehničnimi elementi
Krožno križišče ob spomeniku padlim borcem:
Obravnavano križišče je locirano na isti lokaciji kot
obstoječe. Zunanji premer znaša 22 m in ima povozen tlakovan sredinski pas. Prečni nagib krožišča znaša 1,5% proti
zunanjemu robu s konkavno zaokrožitvijo Rkv 1.000 m.
Predvidena računska hitrost znaša 40 km/h. Širina vozišča
v krožišču je 6 m, širina sredinskega pasu pa je 1,50 m,
širina vozišča na mestu uvoza znaša 4,50 m.
Obvozna cesta G2/301:
Načrtovana obvoznica se začne približno 40 m severno od obstoječega križišča glavne ceste G2/301, Kolodvorske ceste in regionalne ceste R3/604 iz Liga in Gorenje
vasi, pri spomeniku padlim borcem. Na začetku je ohranjen
niveletni potek obstoječe ceste, ki se s padcem 0,5% spušča proti spomeniku padlim borcem. Na istem mestu je
predvidena preureditev križišča v krožišče z min. oddaljenostjo 3,60 m oziroma 3,40 m od parcele št. 36/10 k.o.
Gorenja vas. Po izhodu iz krožišča načrtovana trasa zavije
levo in poteka vzporedno z že obstoječo Kolodvorsko cesto
(približno 54 m). Na začetku opornih zidov se začne obvoznica vzpenjati z naklonom 3%. Na območju skladiščnega
platoja Plastik trasa rahlo zavije v levo in prečka potok Gorevšek. Med profiloma P7 in P8 se spušča s padcem 1,5%
proti križišču z načrtovano cesto do industrijske cone in
železniške postaje. Trasa nato z mostno konstrukcijo 105,80
m prečka reko Sočo. Po prehodu na levi breg se načrtovana
trasa prilagodi niveleti obstoječe glavne ceste G2/103. Priključek ima dva kraka: enega za zavijanje v desno in drugega za v levo.
Normalni prečni profil obvoznice znaša 9,80 m (vozni
pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, peš hodnik 2 × 1,60 m).
Normalni prečni profil obvoznice ob opornem zidu znaša
9,20 m (vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, peš
hodnik 1 × 1,60 m, koritnica 1 × 0,50 m, bankina ob
koritnici 1 × 0,50 m). Normalni prečni profil obvoznice na
objektih znaša 11,80 m (vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 ×
0,30 m, peš hodnik 2 × 2,35 m, robni venec 2 × 0,25 m).
Deviacija ceste:
Deviacija obstoječe dovozne ceste se izvede vzdolž
vzhodne fasade tovarne Plastik. Deviacija se navezuje na
načrtovano obvozno cesto v km 0,2 + 89,72 v trikrakem
križišču in se ob tovarni Plastik navezuje na obstoječo interno cesto. Normalni prečni profil dovozne ceste do tovarne
Plastik in železniške postaje znaša 9,10 m (vozni pas 2 × 3
m, peš hodnik 2 × 1,60 m, bankina (pločnik) 1 × 0,50 m,
bankina ob vozišču 1 × 1 m).
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Objekti
Za izgradnjo obvozne ceste je potrebno zgraditi:
– most preko reke Soče,
– most prekop potoka Gorevšek.
Peš promet
Vzdolž levega roba ceste je na celotni dolžini predvidena izgradnja pločnika širine 1,60 m, na severnem delu se
navezuje na obstoječ pločnik, na levem bregu se pločnik
navezuje na obstoječ pločnik ki poteka po desnem robu
glavne ceste G2/103.
Kolesarski promet
Za kolesarje ni predvidenih posebnih površin, kolesarski promet se bo odvijal po vozišču obvoznice.
POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
6. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno
upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja in poteki tras so prikazani v priloženi
situaciji.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti,
da ne pride do poškodb.
7. člen
Vzdolž obravnavanega objekta poteka več komunalnih
naprav, predvidena so križanja:
Vodovod
– krožno križišče: križanje z vodovodom (zaščita obstoječega vodovoda)
Električno omrežje
Nizkonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301 in
novega mostu prečka prostozračni NN vod za napajanje
dela industrijske cone in samonosni NN kabelski snop za
napajanje črpališča, ki ga je treba demontirati in prilagoditi
novi trasi,
– ob Kolodvorski cesti poteka NN in JR omrežje, ki
služi za napajanje železniške postaje in javne razsvetljave ob
Kolodvorski cesti, ki ga je treba demontirati in NN omrežje
prilagoditi novi trasi.
Visokonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301 in
dovozne ceste do industrijske cone in železniške postaje
poteka dvosistemski daljnovod napetosti 10 kV, ki ga bo
potrebno demontirati in prilagoditi novi trasi.
Kanalizacija:
– preko trase obvoznice poteka obstoječa fekalna kanalizacija, ki jo bo treba na desnem bregu delno rekonstruirati, zgraditi črpališče in preko mostne konstrukcije voditi na
levi breg.
Javna razsvetljava:
– v območju glavne ceste G2/301 je zgrajena javna
razsvetljava, ki jo bo potrebno prilagoditi novi trasi ceste,
– ob Kolodvorski cesti je zgrajena javna razsvetljava, ki
jo je potrebno demontirati.
TT omrežje:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301
poteka obstoječe zemeljsko TK omrežje s kabli položenimi
direktno v zemljo, ki ga je treba v območju posega delno
rekonstruirati,
– ob Kolodvorski cesti poteka obstoječe zemeljsko TK
omrežje s kabli položenimi direktno v zemljo in v kabelsko
kanalizacijo, ki ga je treba demontirati in prilagoditi novi
trasi,
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– ob železniški progi Nova Gorica–Jesenice so v kabelskih koritih položeni telekomunikacijski in signalno varnostni kabli, ki so v upravljanju Slovenskih železnic, Telekoma Slovenije in Soških elektrarn Nova Gorica, ki s predvidenim posegom niso ogroženi,
– TK in SV kabli v upravljanju Slovenskih železnic so
položeni tudi v kabelski kanalizaciji od kabelskega jaška v
višini profila 10 preko Kolodvorske ceste do kabelskega
jaška pred železniško postajo, ki jih bo potrebno ob navezavi na obstoječ kabelski jašek ustrezno zaščititi.
8. člen
Varovanje ceste, objektov in cestnega telesa bo varstvenem pasu ceste
Glede na prometno ureditev cest s krožnim križiščem
je potrebno upoštevati naslednje varovalne pogoje:
– varovanje zaščitenega pasu ob obvoznici in preprečevanje kasnejših priključevanj nanjo,
– predvideno je rušenje montažnega skladišča na parceli št. 27/4 k.o. Gorenja vas,
– predvideno je rušenje montažnega objekta na parceli
št. 1018/3 k.o. Gorenja vas,
– predvidena je premestitev spomenika padlim borcem s kostnico na drugo lokacijo.
Zidovi
Oporni zidovi in pilotne stene so predvideni vzdolž
obstoječe Kolodvorske ceste:
– na strani obvozne ceste proti stanovanjskim je predviden oporni zid v dolžini 53,50 m,
– na strani obvozne ceste proti železniški progi je
predvidena pilotna stena v dolžini 164,55 m, sledi ji oporni
zid dolžine 23,90 m kot opora stopnicam proti železniški
postaji.
9. člen
Novi komunalni vodi in oprema
Javna razsvetljava
Celotna obvoznica, kakor tudi krožišče sta opremljena
z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje ceste
Obvoznica se odvodnjava preko cestnih požiralnikov
opremljenih z lovilci olj v meteorno kanalizacijo do zbirnega
kanala in dalje v potok Gorevšek.
VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
10. člen
Most preko reke Soče poteka preko kanalskih korit,
pogoji za projektiranje in gradnjo mostu preko reke Soče
bodo s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica podani na terenu skupno s projektantom.
Pred začetkom gradbenih del so na celotni trasi obvoznice Kanal ob Soči zahtevani površinski pregledi (ekstenzivni, intenzivni pregledi, testni izkopi) po metodi SAAS. V
primeru pozitivnih rezultatov so predvidene podpovršinske
raziskave (arheološka sondiranja oziroma izkopavanja). Ob
zemeljskih delih je predviden arheološki nadzor, ki ga bo
izvajal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gorice.
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
11. člen
Glavna srednja razpetina med obrežnimi podporami
nad matičnim tokom Soče je lahko min. 48 oziroma 50 m,
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spodnji rob konstrukcije pa min. 103 m.n.m. Pri projektiranju opornikov je potrebno upoštevati energijo vode in silo
naleta plavajočih debel na opornike. Vrhnji površinski sloj
nad temelji obrežnih opornikov je potrebno zavarovati s slojem skalometa, sidranim in povezanim z betonom.
Za posege v javno dobro vode je potrebno pridobiti
dovoljenje MOP po 22. členu zakona o varstvu okolja.

Št.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi. Objavi
se ga v časopisu Primorske novice in Uradnem listu RS.
Št. 344-02-2/99-1/01
Kanal, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Kanal ob Soči
Zoran Madon l. r.

POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE IN VAROVANJE
OKOLJA
12. člen
Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov zaradi nove
cestne površine je potrebno veliko pozornost posvetiti ozelenitvi zelenih površin, kakor tudi tehničnim rešitvam protihrupnih barier, saj betonski zid ni edina možna rešitev,
obstajajo tudi druge prijaznejše bariere kot so: prozorna
ograja, nasipi, korita z grmovnicami in podobno oziroma
lahko je tudi kombinacija le-teh z ozelenitvijo. Izdelati je
potrebno projekt krajinske ureditve.
DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Trasa ceste mora upoštevati predpisane odmike od
železnice. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila
pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov v varovalnem progovnem pasu in določbe zakona o
temeljih varnosti v železniškem prometu.
OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
14. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav. Določila lokacijskega
načrta morajo biti smiselno upoštevana v lokacijskem dovoljenju. Pri izvajanju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno higienski, varnostni in drugi predpisi.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor
območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni
upravni organ.
16. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
17. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam pri Občini Kanal ob Soči in
upravljalci ceste.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
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LJUTOMER
2687.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski
kulturni center Ljutomer

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96,
36/00), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99, 20/01) in 5. točke 4. člena zakona o sodnem
registru (Uradni list RS, št. 13/94 ), je Občinski svet občine
Ljutomer na 26. seji dne 25. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski
kulturni center Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer (Uradni list RS, št. 109/99; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena odloka.
3. člen
Doda se novi 6.a člen odloka, ki se v celoti glasi:
Dejavnosti zavoda so razvrščene v naslednje šifre nacionalne klasifikacije dejavnosti:
– G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/55.40 Točenje pijač in napitkov
– I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
– K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/74.400 Oglaševanje
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.110 Snemanje filmov in videofilmov
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.130 Kinematografska dejavnost
– O/92.200 Radijska in televizijska dejavnost
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
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– O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.623 Druge športne dejavnosti
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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1/98, 84/98 in 44/00), 29. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 62/9 in 20/01) je Občinski svet občine
Ljutomer na 26. seji dne 25. 5. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62-6-03/01
Ljutomer, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

2688.

Obvezna razlaga drugega odstavka 55. člena
poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 69. člena in
102. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 73/00 in 20/01) je Občinski svet občine
Ljutomer na 26. seji dne 25. 5. 2001 sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Ljutomer
K poslovniku Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 73/00 in 20/01), objavljamo obvezno razlago
drugega odstavka 55. člena v naslednjem besedilu:
»Zapisnik seje občinskega sveta obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o
predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o
sklepih, ki so bili sprejeti.
Kot glavni podatki o seji se smatrajo: zaporedna številka seje, datum in ura sklica seje, kraj seje ter predlagani
dnevni red seje. Pri udeležbi na seji se zapišejo prisotni in
opravičeno odsotni članice in člani sveta, ostali prisotni na
seji (predstavniki občinske uprave, nadzornega odbora, javnih medijev ter drugi prisotni) ter, kdo je vodil sejo.
Zapisnik o seji obsega tudi podatke o predlogih, pri
čemer se v zapisniku navedejo predlogi, ki so nasprotujoči
osnovnemu predlogu predlagatelja s kratko obrazložitvijo ter
dodatni predlogi z imeni predlagateljev in izidu glasovanja.
Razprave članov občinskega sveta, ki pojasnjujejo svoje
strinjanje ali nestrinjanje s predlogom se ne pišejo, razen,
ko gre za obrazložitev glasu člana občinskega sveta. Navede se le, kdo je razpravljal.«
Št. 015-03-7/01
Ljutomer, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

2689.

Sklep o ekonomski ceni programov predšolske
vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,

1
Ekonomska cena programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer znaša mesečno po otroku:
Starostna skupina/obdobje

Od 1. 6.–31. 8. 2001

Prva starostna skupina 1–3 let
Dnevni program (do 10 ur)
Druga starostna skupina 3–6 let
Dnevni program (do 10 ur)
Krajši program za posamezne primere
Cicibanove urice z malico
praviloma 3 ure

Od 1. 9. 2001

62.382 SIT

65.353 SIT

51.430 SIT
25.515 SIT

53.879 SIT
26.730 SIT

6.300 SIT

6.600 SIT

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati 1. točka sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer št. 64-6/00-3440.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/01-1606
Ljutomer, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

MISLINJA
2690.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 27. seji dne 6. 6. 2001 sprejel
naslednji

SKLEP
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na razširjenem delu ceste s parc. št. 1797/1 – cesta v k.o. Šentilj
pod Turjakom tako, da zemljišče ob cesti, ki je široka 2,5 m,
nima več funkcije ceste, ki bi služila splošni rabi.
II
Del zemljišča navedenega v I. točki tega sklepa ostane
v lasti Občine Mislinja.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465 01-00014/2001
Mislinja, dne 7. junija 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
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MEŽICA
2691.

Odlok – koncesijski akt za podelitev koncesije
za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje
gospodarske javne službe čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda v Občini Mežica

Na podlagi zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00), odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 in 25/01) je Občinski svet občine Mežica na 23. seji dne 22. 5. 2001
sprejel

ODLOK – KONCESIJSKI AKT
za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne
naprave in izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Mežica (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za
izgradnjo čistilne naprave ter za izvajanje gospodarske javne
službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Mežica.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in območje njenega izvajanja;
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe
(v nadaljevanju: koncesionar);
3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne
službe.
II. PREDMET KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
IN OBMOČJE NJENEGA IZVAJANJA
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav, ter
izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mežica.
3. člen
Koncesija zajema:
– izgradnjo čistilne naprave po sistemu BOT (izgraditi,
obratovati, predati);
– izvajanje javne službe čiščenja komunalnih odpadnih
voda za čas trajanja koncesije.
Koncesija za izgradnjo čistilne naprave se izvede na
podlagi prostorsko izvedbene in projektno-tehnične dokumentacije koncesionarja.
Koncesija za izvajanje javne službe zajema izvajanje
javne službe z že zgrajenimi objekti in napravami, ki služijo

Št.
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čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ter
upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo
čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih
bo izgradil koncesionar.
Predmet koncesije je lahko tudi gradnja kanalizacijskega omrežja, če je to v interesu koncedenta in koncesionarja.
V tem primeru koncesija zajema tudi upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajene, ter
upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo
odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih
bo izgradil koncesionar.
4. člen
Koristniki koncesionirane dejavnosti so občani ter fizične in pravne osebe v Občini Mežica.
Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo koncesioniran sistem čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih
voda v Občini Mežica.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzorcij z določenim nosilcem ali kapitalska družba, če izpolnjuje
z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora, poleg z javnim razpisom določenih
pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da ima zadostne izkušnje pri projektiranju, izgradnji
in upravljanju objektov in naprav, ki so predmet koncesije;
– da predloži celovito idejno rešitev izgradnje čistilne
naprave, finančni načrt in terminski plan izvedbe projekta;
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo in upravljanjem naprav, ki so predmet koncesije;
– da pripravi in predloži ceno storitve ter projekcijo
finančnih obremenitev končnih porabnikov za ves čas trajanja koncesije;
– da poda pismeno izjavo da bo sklenil zavarovanje
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni
ljudje tretji osebi, občini ali državi;
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta
in pogoje iz razpisne dokumentacije;
– da predloži zadostno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;
– da bo zagotovil izvajanje dejavnosti v skladu z predpisi na področju koncesionirane dejavnosti;
– da parafira predlog koncesijske pogodbe, da se strinja s pogoji koncedenta.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja
pooblastila:
– pravico do izgradnje čistilne naprave,
– pravico do oblikovanja cene storitve in zaračunavanja
v skladu s koncesijsko pogodbo.
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V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE

8. člen
Splošni pogoji za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih vod ter izgradnje kanalizacijskega omrežja so določeni v nadaljevanju tega čelna.
Koncesionar je dolžan:
– da prevzame projektiranje, izgradnjo, obratovanje,
vzdrževanje in financiranje izgradnje čistilne naprave na
območju, ki ga zajema koncesija;
– da izvede projekt tako, da bodo učinki projekta na
okolje v mejah, ki jih predpisuje zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in drugi zakonski in
podzakonski predpisi na tem področju;
– da izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov, ki so v skladu s predpisi na tem področju;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da upravlja in gospodari z objekti in napravami, ki
so predmet koncesije tako, da je omogočeno normalno
čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in da
voda pred iztekom v glavni odvodnik izpolnjuje zahtevane
pogoje;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske
in druge standarde in normative za opravljane koncesionirane dejavnosti;
– da vodi kataster objektov in naprav za čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda;
– da redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne
vode in delovanje čistilnih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode;
– da opravlja dejavnost v skladu s cenami, ki jih potrdi
koncedent;
– da v skladu s koncesijsko pogodbo odvaja del dohodka – koncesijsko dajatev – v občinski proračun koncedenta;
– da predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju;
– da omogoči strokovni in finančni nadzor na zahtevo
koncedenta;
– pri fazni izvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje
objekta kot tehnološko zaokrožene celote ter predvidi vire
financiranja za posamezno fazo.
9. člen
Koncesionar mora omogočiti koncedentu, da sodeluje pri naslednjih nalogah:
– pri izdelavi lokacijskega načrta ali drugega ustreznega akta za izgradnjo objektov in naprav čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in pri pridobivanju
upravnih dovoljenj;
– pri reviziji projekta PGD in PZI za izgradnjo teh objektov;
– pri izbiri nadzora nad izvedbo del.
10. člen
Koncedent mora zagotoviti koncesionarju vso pomoč
za pridobitev potrebnih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilne
naprave za opravljanje javne gospodarske službe, ki je
predmet koncesije.
Koncesionar in koncedent sta zavezana spoštovati
določila tega akta.
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VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja največ 25 let. Koncesijska pogodba se po
njenem preteku lahko podaljša.
Koncesija traja, dokler ne nastopi eden od razlogov iz
zakonov, tega akta ali koncesijske pogodbe.
Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena objekti neodplačno preidejo v last koncedenta, razen če se koncedent in koncesionar
v koncesijski pogodbi ne dogovorita drugače.
Kolikor koncesijsko razmerje preneha po zaključku investicijske faze ali pred iztekom roka za katerega je bila
koncesija podeljena objekti odplačno preidejo v last koncedenta v skladu s pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
Financiranje izgradnje čistilne naprave bo zagotovljeno
s sredstvi koncesionarja in iz drugih virov, upoštevajoč omejitve ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov.
Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne
službe so dohodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v
svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer
po cenah in normativih v skladu z koncesijsko pogodbo.
Prihodki koncesionarja so lahko tudi subvencije koncedenta.
Koncedent zagotavlja redno in pravočasno plačilo izvedenih storitev, ki so predmet koncesije in to z instrumentom
zavarovanja ali garancije, dogovorjenim v koncesijski pogodbi.
13. člen
Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od plačane realizacije iz naslova prodaje storitev ali produktov. Način obračuna in plačila se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
Koncesijska dajatev se lahko plača tudi v dogovorjenem fiksnem – enkratnem znesku.
Koncedent se lahko, v javnem interesu in v korist uporabnikov, tudi odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se
posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
14. člen
Uporabniki storitev javne gospodarske službe ki je predmet koncesije so vse fizične in pravne osebe na področju
koncesije, ki so priključene na kanalizacijski sistem oziroma
imajo greznice. Uporaba storitev po koncesijski pogodbi je
obvezna.
Uporabniki morajo uporabljati storitve javne gospodarske službe, ki je predmet koncesije, pod pogoji in na način
ki se določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar pred začetkom izvajanja javne službe obvesti uporabnike o pogojih uporabe storitev, ki so predmet
koncesije, na način, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Obračun za storitve bo izstavljal koncesionar ali druga
oseba v skladu z določili koncesijske pogodbe.
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VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
15. člen
Koncesija bo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o javnih naročilih podeljena na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati navedbe o predmetu koncesije, pogojih za koncesijo, elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis, začetku in trajanju koncesije, zahtevanih
strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik, roku za prijavo, roku za izbor koncesionarja, roku v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru in o odgovorni osebi za dajanje
informacij.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Če javni
razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Javni razpis je uspel tudi če se nanj prijavi samo en
ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s
posegi v prostor in opravljati druge investitorske posle.
16. člen
Koncedent si pridržuje pravico da ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
17. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Mežica.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
18. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami
koncesijske pogodbe opravljajo pristojni občinski organi oziroma pooblaščena strokovna oseba ali institucija.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
19. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije ali z razdrtjem, pri čemer so
razlogi za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne
pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v
koncesijski pogodbi;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo z koncesijsko pogodbo.
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21. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,
ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne opravljati svoje dejavnosti v
določenem roku in za to nima opravičljivih vzrokov;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti;
– zaradi večkrat ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil;
– če ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in
koncesijsko pogodbo;
– v primeru stečaja koncesionarja.
XI. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE
JAVNE SLUŽBE
22. člen
Koncedent mora z določili koncesijske pogodbe koncesionarju jamčiti vso pomoč za sprejem ustreznih prostorskih aktov, pridobitev ustreznih dovoljenj, pooblastil oziroma
drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilna naprave ter za opravljanje gospodarske javne službe, ki
je predmet koncesije.
23. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja delo koncesionirane javne službe in občasno občini posreduje oceno njenega dela.
Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat letno,
obravnavati delo koncesionirane javne službe ter o ugotovitvah obvestiti koncesionarja.
24. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil z namenom izvajanja koncesije, preidejo v
last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
25. člen
Opravljanje koncesionirane javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V
nasprotnem primeru je prenos možen samo s privolitvijo
koncesionarja.
26. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane javne službe po tem odloku, in način prevzema
javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05-2/01
Mežica, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
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NOVO MESTO
2692.

Program priprave zazidalnega načrta tovarne
Adria mobil

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta tovarne Adria mobil
1. člen
Splošni podatki o pripravi zazidalnega načrta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in
utemeljitvijo priprave zazidalnega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je območje predvidenega zazidalnega načrta opredeljeno kot gozdno območje, ki
ima le določena obvezna izhodišča za potrebe Ministrstva za
obrambo.
Gre za lokacijo ob lokalni cesti LC 295040 Bršljin –
Prečna – Straža približno nasproti odcepa za Češčo vas.
Znotraj gozda ob nekaj nizkih razpadajočih objektih nekdanje JLA obratujeta dva privatna avtoodpada. Večina zemljišča je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo in
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Na osnovi potreb razvijajočega se in rastočega novomeškega gospodarstva, to je potreb po novi lokaciji tovarne
Adria mobil zaradi povečanja tovarne Revoz, sklepamo, da
bo z navedenim ministrstvom in skladom enostavno dosežen dogovor o odprodaji tega zemljišča za potrebe gospodarstva.
Ob tem je nujno potrebno izvesti spremembo veljavnih
planskih dokumentov in uveljavitev prostorsko izvedbenega
načrta.
Program in želje investitorja se ujemata s prostorskimi
prednostmi, ki jih daje predlagana lokacija.
2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
S celotnim svojim programom na novi lokaciji in predvidevanji razvoja tovarne je Adria mobil izkazala potrebo po
146.900 m2 površine zemljišča. Gre za tovarno mobilnih
bivalnih enot, ki rabi predvsem velike površine za deponiranje »surovine«, polizdelkov in gotovih izdelkov, kar skupaj z
zelenicami, notranjimi cestami in parkirišči za zaposlene
kaže potrebo za 87.000 m2. Pokritih površin ali objektov za
proizvodnjo bo okoli 34.900 m2, površin za nadaljnji razvoj
(rezerve) pa naj bi bilo okoli 25.000 m2.
Leta 2005 tovarna načrtuje zaposlitev 700 delavcev
(sedaj 567), ki naj bi v tem letu izdelali 14.350 mobilnih
bivalnih enot (prikolic in avtodomov).
Investitor je podal grobo zasnovo tehnološke povezanosti objektov na lokaciji z enako grobo oceno njihovih
tlorisnih gabaritov (upravna stavba okoli 1.040 m2, proizvodnja okoli 30.000 m2 in pomožni prostori okoli 3.860
m2). Ni pričakovati velike vertikalne gabarite predvidenih
objektov.
Bližina razpoložljive mestne infrastrukture je najbolj vabljiv podatek za predvideno ureditev oziroma izkoristek take
lokacije.
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2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Obseg priprave zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Zazidalni načrt bo pripravljen ob tesnem sodelovanju
gospodarstvenikov in načrtovalcev ter tudi okoljevarstvenikov.
Vzporedno z izdelavo zazidalnega načrta bo potekal
postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu, kot bo opredeljeno v osnutku zazidalnega načrta.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta, so:
1. Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni
list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94,
58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97),
2. obvezna izhodišča Ministrstva za obrambo,
3. osnove za idejni predlog nove tovarne bivalnih enot
Adria mobil, d.o.o.
3. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik zazidalnega načrta je:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
Investitor zazidalnega načrta je:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
Investitor posega v prostor bo:
Revoz, d.d., in Adria mobil, d.o.o., Novo mesto.
Izdelovalec zazidalnega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec zazidalnega načrta izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi
Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja brez pogojev k dopolnjenem osnutku zazidalnega
načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve,
2. JP Komunala Novo mesto,
3. JP Elektro, PE Novo mesto,
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto,
7. Krajevna skupnost Bršljin,
8. Cestno podjetje Novo mesto,
9. Zavod za gozdove Novo mesto,
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
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ter eventualno ostali v skladu s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS
(izdal: Urad RS za prostorsko planiranje).
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podal pogojev, se bo v skladu s 45.a členom in 35.
členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev, oziroma da s
predloženo dokumentacijo soglaša.
5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
V postopku priprave zazidalnega načrta je potrebno
povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter
pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Izdelovalec zazidalnega načrta bo ocenil, ali je bilo
vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, varstvo
okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan osnutek zazidalnega načrta. Pred začetkom izdelave
zazidalnega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedenih v točki 4. tega programa.
Osnutek zazidalnega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora
vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošne podatke o zazidalnem načrtu, o izdelovalcu
zazidalnega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin zazidalnega načrta,
– opis prostora in pogoje za realizacijo planskih odločitev,
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta z obrazložitvijo,
– načrt parcel in tehnične elemente za zakoličenje objektov in cest,
– odstopanja od določil zazidalnega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega
okolja,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev;
b) grafični del:
– prikaze iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– publikacijsko karto s prikazom območja zazidalnega
načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo
namensko rabo prostora;
– ureditveno situacijo zazidalnega načrta M 1:1000
(na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte, predvidene za odstranitev,
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– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditve in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– situacije križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno-tehnično situacijo (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne
profile cest;
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu:
– mejo, oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
6. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka zazidalnega načrta se
mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo
opredeljen v osnutku zazidalnega načrta.
7. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta
Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi, da je
osnutek pripravljen po vsebini iz točke 5 tega programa ter
da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega
programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Sklep se objavi v Uradnem
listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadeti krajevni skupnosti na krajevno običajen način.
8. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag zazidalnega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek zazidalnega načrta se dostavi Občinskemu
svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih
od podpisa pogodbe z izdelovalcem zazidalnega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklepa o javni razgrnitvi se
objavita v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in na sedežu Krajevne skupnosti Bršljin za 30
dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.
Javni razpravi se izvedeta na sedežu Krajevne skupnosti Bršljin.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.
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Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje
v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Po obravnavi osnutka na občinskem svetu župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za
okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP)
s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega
prostorskega plana usklajen predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
3. člen
Sprejemanje zazidalnega načrta
1. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina
Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo
osnutka zazidalnega načrta skupaj z osnutkom sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v
prizadeti krajevni skupnosti in na sedežu Mestne občine
Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času
javne razgrnitve zazidalnega načrta (ZN) oziroma pred njo
obravnavati osnutek ZN in se seznaniti z vsemi do tedaj
danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve
osnutka dokumenta.
2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov, razvrščenih v tiste, ki se
nanašajo na osnutek zazidalnega načrta, in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe plana (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope), zavzame župan (v sodelovanju z odborom za okolje in prostor) stališča. Predhodno
župan oziroma strokovna služba zbere strokovna stališča do
pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu spremembe ZN.
3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga zazidalnega načrta
Izdelovalec ZN sprejeta stališča župana do pripomb iz
javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek ZN v 60 dneh
od prejetja pripomb.
Na tako dopolnjen osnutek ZN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se
strinjajo.
Predlog zazidalnega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora
vsebovati poleg sestavin iz točke 5 (2. člen):
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje ZN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij (točka 5
tega programa)
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o zazidalnem načrtu
Odlok o zazidalnem načrtu mora biti oblikovan v skladu
s 44. členom Navodila o vsebini posebnih strokovnih pod-
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lag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko
dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se
ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter
na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasno namembnost zemljišč in
– obveznost investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
5. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog
župana sprejme zazidalni načrt z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-6/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

2693.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89)
ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93,
22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98, 38/99,
60/99, 96/00), nastale zaradi uskladitve z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000, srednjeročnega družbenega plana Obči-
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ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto, s spremembami in
dopolnitvami ter pobud lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.
Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča. V tekstualnem delu so spremenjeni opisi nekaterih
morfoloških enot.
2. člen
I. V 44. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij spremeni oziroma
doda naslednje pogoje:
III/D4 – Brod
1-NAMEN UO: terciarne in kvartarne dejavnosti v bivalnem okolju
2-PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE
3-PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska
stavba višine največ P+1
4-POMOŽNE STAVBE: pomožne stavbe višine največ
P+1
5-DODATNI POGOJI: predpisana je ravna streha oziroma oblikovna prilagoditev kurilnici in bencinskemu servisu
ob Topliški cesti;
– III/J1 – Šegova ulica, in sicer se dopolni 1. alineo, ki
se glasi:
1-NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev, terciarne dejavnosti,
trgovina na drobno, osebne storitve, objekti za rekreacijo
občanov s pomožnimi objekti.
II. V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila
in pogoji za urejanje območij razdeli ureditveno območje z
oznako V/N3 – Ob Bršljinskem potoku. Severni del ostane
z isto oznako, južni pa dobi nov naziv, in sicer: V/H0 –
Potočar, kjer velja: namen UO – bivanje; predpisan tip GE –
GE ISH osnovni tip.
III. V 49. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila
in pogoji za urejanje območij spremeni ureditveno območje
VIII/N3 – Ločna , tako da se dopolni 3. alinea, ki se glasi:
3-OMEJITEV POSEGOV: spremembe namembnosti
zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso
dovoljene; možna je začasna ureditev parkirišč za vozila do
izgradnje vzhodne obvoznice, predvidene v Urbanistični zasnovi Novega mesta.
3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
I. poveča obseg ureditvenih območij:
– ”II/N1'’ – Vznožje Recljevega hriba
– III/J2 – Ulica Slavka Gruma
– V/H8 – Cesta brigad
– VII/H1 – Koštialova ulica, Lamutova ulica
– VII/G2 – Labod
– VIII/N3 – Ločna
– ”VIII/F2'’ – Union, pekarna
– IX/C3 – Velika Bučna vas
– IX/I2 – Avbar
– IX/I14 – Velika Bučna vas
– XI/C3 – Obcestni del – Z (Prečna)
– XI/I1 – Kuzarjev Kal
II. zmanjša obseg ureditvenih območij:
– II/O11 – Belokranjska cesta
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– III/C5 – Brod
– ”III/R2'’ – Zdole
– V/N3 – Ob Bršljinskem potoku
– V/O6 – Velika Bučna vas
– V/P2 – Velika Bučna vas
– V/V2 – Žabjak
– V/Z1 – Bršljinski potok
– VII/N2 – Križišče Ločna -Z del
– VII/O4 – Nad pokopališčem
– VIII/F1 – Pionir
– ”VIII/F2'’ – Union, Pekarna
– ”VIII/C5'’ – JV del Ločne
– IX/O4 – Velika Bučna vas
– IX/S1 – V dolinah, Na Kamenci, Zajčice
– XI/O3 – Prečna
III. odpravi ureditvena območja:
– III/P1 – Brod
– V/N1 – Rantelj
– ”VIII/O3'’ – Krtinke – J
IV. ustanovi novo ureditveno območje:
– V/H0 – Potočar.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-23/1996-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

2694.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski
muzej Novo mesto

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o uresničevanju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94 in 22/00 – ZJS), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in 20. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in Uredbe o
vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na
področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi
državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej
Novo mesto
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, javni zavod Dolenjski
muzej Novo mesto (v nadaljevanju: muzej).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Mestne občine Novo mesto, če ni določeno
drugače.
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O/92.130
O/92.320

II. IME IN SEDEŽ MUZEJA
2. člen
Ime muzeja je: Dolenjski muzej Novo mesto.
Sedež muzeja je v Novem mestu, Muzejska ulica 7,
8000 Novo mesto.
III. DEJAVNOST MUZEJA
3. člen
Muzej opravlja na področju varstva premične kulturne
dediščine kot javno službo naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter
strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za
zgodovino;
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu
iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne
kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami,
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z
raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi;
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski-kulturni
center za študijske in pedagoške potrebe;
– opravlja restavratorske, konzervatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino, z arheološko metodo (načrtovane arheološke raziskave);
– opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnih za zgodovino;
– sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na
tem prostoru opravljajo druge ustanove;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične
kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.521 – dejavnost muzejev,
O/92.522 – varstvo kulturne dediščine,
O/92.511 – dejavnost knjižnic,
O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
K/72.400 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
K/74.810 – fotografska dejavnost,
K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
DE/22.110 – izdajanje knjig,
DE/22.140 - izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 - drugo založništvo,
DE/22.220 - drugo tiskarstvo,
DE/22.320 - razmnoževanje videozapisov,
DE/22.330 - razmnoževanje računalniških zapisov,

- kinematografska dejavnost,
- obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve.
Druge dejavnosti muzeja, ki služijo izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena, so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne
prireditve;
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizični osebam;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije,
vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
DN/36.630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 – trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.400 – oglaševanje,
K/71.403 – izposojanje drugih predmetov široke potrošnje,
K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol,
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
O/92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
4. člen
Muzej kot pokrajinski muzej skladno z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih
muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) izvaja javno službo iz
prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka ne samo na
območju Mestne občine Novo mesto, temveč tudi na območju naslednjih občin: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Trebnje ter v sodelovanju z Belokranjskim muzejem Metlika za območje občin Črnomelj,
Semič, Metlika in v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem
Kočevje za območje občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški
potok.
Muzej zagotavlja izvajanje javne službe skladno z uredbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. ORGANI MUZEJA
5. člen
Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja.
a) Direktor
6. člen
Muzej vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja.

Uradni list Republike Slovenije
Direktorja muzeja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta muzeja in
strokovnega sveta muzeja.
Za direktorja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področje dejavnosti muzeja,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
b) Svet muzeja
7. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje devet članov:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski
svet Mestne občine Novo mesto,
– tri predstavnike delavcev muzeja, ki jih izvolijo delavci
muzeja na neposrednih in tajnih volitvah,
– tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti, ki jih imenujejo: enega Slovensko muzejsko društvo in dva Zgodovinsko društvo Novo mesto.
Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem
konstituiranja sveta muzeja.
8. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe dela,
finančni načrt in zaključni račun muzeja ter splošne akte, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja ter opravlja druge naloge,
določene s tem odlokom, statutom muzeja in drugimi predpisi.
Akt o sistemizaciji delovnih mest muzeja sprejme v
skladu z zakonom svet muzeja, in sicer na predlog direktorja
v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo, po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata ter v skladu s tem
odlokom tudi v soglasju z ustanoviteljem.

Št.
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dne iz pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje, ki jo
skleneta ustanovitelj in muzej za izvajanje dejavnosti muzeja,
kot je določeno v tem odloku.
Za upravljanje s premoženjem je muzej odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo muzeja so, razen premoženja ustanovitelja, še sredstva, ki jih muzej pridobi:
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– iz proračuna ustanovitelja,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva,
določenimi z zakonom in s statutom muzeja,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
13. člen
Muzej presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javno službo, uporablja le
za izvajanje in razvoj te dejavnosti. Muzej lahko presežke
porabi za druge namene le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja muzeja svet muzeja v
soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega
odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju z ustanoviteljem.

c) Strokovni svet muzeja
9. člen
Strokovni svet muzeja šteje pet članov, ki jih imenuje
svet muzeja izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih
strokovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in dva
člana strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbiri,
ostale člane pa določi statut muzeja v skladu z zakonom.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju ter svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
10. člen
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
V. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil
ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerimi upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvi-

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.
Muzej lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem ustanovitelja. Sredstva, pridobljena z
oddajo poslovnih prostorov v najem, lahko muzej uporablja
le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen, in za investicije.
Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti muzeja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN MUZEJA
15. člen
Ustanovitelj ima do muzeja naslednje pravice in obveznosti:
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– ugotavlja skladnost planov in programov dela muzeja
s plani in programi Mestne občine Novo mesto,
– daje soglasje k statutu muzeja ter aktu o sistemizaciji
delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah muzeja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom
in drugimi predpisi.
Muzej je dolžan finančni načrt, letni program dela in
program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti
v pregled organu občinske uprave, pristojnemu za kulturo,
finančni načrt pa tudi organu občinske uprave, pristojnemu
za finance.
Muzej je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-05-6/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

2695.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen
v letih 1986 do 1999

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Financiranje muzeja zaenkrat v celoti zagotavlja Ministrstvo za kulturo, ki bo tudi v bodoče financiralo vse stroške, povezane z javno službo muzeja na celotnem območju,
opredeljenem z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za
izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 79/00).
Predmet pogajanj med občino kot ustanoviteljico in
državo pa bodo stroški, povezani z rednim obratovanjem
muzeja.
17. člen
Svet muzeja se oblikuje v skladu s tem odlokom ob
konstituiranju novih organov po izteku mandata dosedanjim
članom. Strokovni svet pa se konstituira v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja in akt o sistemizaciji delovnih mest v skladu z zakonom in s tem odlokom
v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.
19. člen
Zadeve poslovodnega organa opravlja dosedanji poslovodni organ do poteka mandata.
20. člen
Do sprejema statuta muzeja v skladu s tem odlokom
uporablja muzej statut in druge splošne akte, ki so veljali na
dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z
zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen
Pogodba iz 11. člena med ustanoviteljem in muzejem
se sklene v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi Dolenjskega muzeja Novo mesto, št. 022-18/81-1 z
dne 10. 2. 1982.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 13. 7. 2000
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen v letih 1986 do 1999
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97,
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in
52/00 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list
RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97,
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in
52/00 – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se
nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora kot posledica
izjemnih posegov v prostor.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
Seznam izrednih posegov v prostor

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zap.
št.

Parc. številka

K.O.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2663-d
Bela Cerkev
676/1-d, 676/2-d, 676/3-d, 103/2-d
Družinska vas
1452/1
Potov Vrh
1589/1
Veliki Podljuben
314
Zbure
846, 847/2 delno
Bela Cerkev
305-d, 306, 311/1, 311/2, 266/1-d
Brusnice
50-d , 53-d
Cerovec
648-d
Herinja vas
2241/2, 2250/1/2, 2251/2
Lakovnice
563/2-d, 563/5-d
Smolenja vas
2209-d, 2232-d, 2234-d
Vinja vas
1670, 1735/1-d, 1735/2-d
Gorenja vas
1529-d
Gorenja vas
533-d, 534/1-d, 534/2-d
Zagorica
2593/2, 2580/3, 2590-d, 2587/1-d, 2102 Bela Cerkev
1830/1, 1830/3-d, 1832-d
Črešnjice
473, 474-d, 479-d, 480
Daljni Vrh
748/2, 751-d
Daljni Vrh
922, 923
Daljni Vrh
649, 651, 652-d, 653/2-d, 653/3-d
Gabrje
1978/1-d, 1979/1-d
Gorenja vas
1616/1-d, 1617/1-d, 1617/2-d
Gorenja vas
995-d, 978-d
Jurka vas
478
Prečna
1024/5-d, 1027/3, 1041/2
Veliki Podljuben
180/2
Zbure
1588, 1590/1, 1707, 1668, 1669/1, 1669/2
1086/1
Zagorica
2883, 2882/1, 2873/1-d
Prečna
1827/1, 1827/2, 1827/4, 1827/5,
1827/6, 1827/8
Jurka vas

3. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela
in kartografske dokumentacije k dolgoročnemu
in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
– nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah TK
1:25000:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev – list št. 16.
(2) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu
družbenemu planu na kartah:
nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah PKN 1 :
5000:
Novo mesto 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 35,
36, 38, 43, 45, 46, 48, 49 in 50,
Semič 7 in 18 ter
Kostanjevica 11.
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta
izdelana v osmih izvodih, ki jih hranijo:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve, Oddelek za prostorsko planiranje (3),
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem (1),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in
prostor (1),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (1),
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Poseg na karti št.

Objekt

NM-20
NM-19
NM-48
NM-45
NM-9
KOS-11
NM-40
SE-19
NM-18
SE-17
NM-38
SE-18
NM-8
NM-9
NM-16
NM-20
NM-27
NM-26
NM-36
NM-36
NM-50
NM-9
NM-10
NM-43
NM-35
NM-46
NM-9
Ždinja vas
NM-16
NM-34

KANALIZACIJSKI OBJEKTI
KANALIZACIJSKI OBJEKTI
KANALIZACIJSKI OBJEKTI
KANALIZACIJSKI OBJEKTI
KANALIZACIJSKI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
VODOVODNI OBJEKTI
REAMBULACIJA
DOPOL. KMETIJSKA DEJAVNOST
PRESELITEV KMETIJE
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
DOPOL. KMETIJSKA DEJAVNOST
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
GOSPODARSKI OBJEKT
NM-27 USKLAD. PLANSKE NAMEMB.
KOMUNALNI OBJEKTI
GOSPODATSKI OBJEKT

NM-44

GOSPODARSKI OBJEKTI

– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje
in prostor – Urbanistična inšpekcija, enota Novo mesto (1),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko
planiranje (1).
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-39/2000-1200
Novo mesto, dne 13. julija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

2696.

Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno
vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno
omrežje v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 70/00) in
20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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Uradni list Republike Slovenije

na 27. seji dne 31. 5. 2001 po obravnavi predloga cenika
prispevkov pred priključitvijo na komunalno omrežje sprejel

CENIK
prispevkov pred priključitvijo na javno
vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno
omrežje v Mestni občini Novo mesto
A/ Prispevek pred priključitvijo na javno vodovodno
omrežje
Šifra
stor.

Prispevek

1. Stanovanjski objekti
8111 a) enodružinska hiša
8112 b) enota dvojčka ali vrstne hiše
2. Stanovanjska enota v bloku
8114 a) površine do 50 m2
8115 b) površine nad 50 m2
8117 3. Počitniške hiše, zidanice
8120 4. Industrijski in poslovni objekti,
trgovski, gostinski, obrtni objekti,
kmetijski objekti
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)
8125 5. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)
8127 6. Proizvodne dejavnosti, ki rabijo
vodo iz javnega vodovoda
za tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)

Nova cena
v SIT

80.560
80.560
37.510
46.370
54.730

2.838.240
1.416.990

4.959.510

V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
V ceni je upoštevan indeks podražitve na podlagi metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za ostalo nizko gradnjo od 1. 2. 1998 do 31. 3. 2001,
ki znaša 26%.
V primerih, ko iz investicijsko-tehnične dokumentacije
v postavki 4 in 5 ni znana poraba vode, se ta določi na
osnovi normativov za posamezni izliv.
B/ Prispevek pred priključitvijo na javno kanalizacijo
Šifra
stor.

Prispevek

1. Stanovanjski objekti
a) enodružinska hiša
b) enota dvojčka ali vrstne hiše
c) enota v bloku – do 50 m2
– nad 50 m2
2. Počitniške hiše, zidanice
3. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe
vode)
8242 4. Industrijsko-poslovni objekti,
gostinski in kmetijski objekti
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe
vode)
8243 5. Drobna obrt in manjše
delavnice s pisarnami
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe
vode)

8231
8232
8233
8234
8236
8240

Šifra
stor.

Prispevek

8244 6. Industrijski, obrtni in kmetijski
objekti s porabo vode za
tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe
vode)
8247 7. Odvajanje meteorne vode
iz urejenih površin
(SIT/m2)

2.497.650

3.122.060

936.880

5.455.460
261

V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
V ceni je upoštevan indeks podražitve na podlagi metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za ostalo nizko gradnjo do 31. 3. 2001.
V primerih, ko iz investicijsko-tehnične dokumentacije
v postavkah 3–6 ni znana poraba vode, se ta določi na
osnovi normativov za posamezni izliv.
C/ Prispevek pred priključitvijo na javno plinovodno
omrežje
Šifra
stor.

Prispevek

Nova cena
v SIT

1. Za nestanovanjske objekte
8551 – za ogrevanje poslovnih prostorov
z močjo kotlov do 250 KW (SIT/KW)
8553 – za ogrevanje poslovnih prostorov
z močjo kotlov nad 250 KW
(skupna cena)
2. Za stanovanjske in proizvodne
objekte ter za uporabo v tehnologiji,
ki ni vezana na zimsko sezono se
prispevek ne zaračunava.

2.200
500.000

V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
Cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-24/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

Nova cena
v SIT

88.620
88.620
61.440
72.500
77.510

Nova cena
v SIT

2697.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96), odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
57/97), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00,
111/00) ter 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 v zvezi s predlogom za povišanje cene programov v vrtcih sprejel
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Št.

2698.

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlagane mesečne cene predšolskih programov v vrtcih v
Mestni občini Novo mesto od 1. 7. 2001 dalje v naslednji
višini:

I. starostno obdobje
(otroci od 1-3 let)
II. starostno obdobje
(otroci od 3-7let)
Vzgojno-varstvene družine
Otroci s posebnimi
potrebami v pos. odd.
Otroci s posebnimi
potrebami, integrirani
v redne oddelke
Poldnevni program
(4-6 ur) z malico
in kosilom
Poldnevni program
brez kosila
Skrajšani program
priprave na šolo
na mesec – 1 oddelek
Program za Rome
Bolnišnični oddelek

VVO NM
in Ringa-raja
SIT

Vrtci ob OŠ
SIT

Otroci
iz drugih
občin

68.230

66.505

81.382

56.414
64.909

55.051
63.969

59.681
–

163.636

–

194.727

128.502

–

–

44.379

44.379

–

38.166

38.166

–

207.273
70.000
450.000

–
–
–

–
–
–

SKLEP
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1210/3, stavba v izmeri 13 m2, stanovanjska stavba v
izmeri 40 m2 in travnik v izmeri 293 m2, k.o. Gotna vas, z
dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o.
Gotna vas in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o.,
last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-2/2001-1200
Novo mesto, dne 22. februarja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

2
Cene za vzgojno-varstvene programe v vrtcih so izračunane na 11 mesecev.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v
mesecu.

Št. 153-13-10/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini parc. št. 1210/3 (Novo mesto)

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS,št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto,
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli
naslednji

– Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok.
– Dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 300 SIT.
– Dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu znaša
370 SIT.

4
Oddelki morajo biti zapolnjeni na zgornjo mejo normativov. Otroke iz drugih občin se sprejme samo do zapolnitve
oddelkov.
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ODRANCI
2699.

Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na
18. redni seji dne 15. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Odranci
za leto 2001

Stran
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

ločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve
dva odstotka letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.

1. člen
Z odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Odranci za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun
občine) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s
premoženjem.
2. člen
S proračunom občine se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Odranci.
3. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
I. Prihodki
151,231.000
II. Odhodki
164,657.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II.)
13,426.000
B) Računu finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
400.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev (IV. – V.)
400.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)
13,026.000
C) Račun financiranja:
VIII. zadolževanje proračuna
–
IX. odplačilo dolga
2,300.000
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.)
–
XI. zmanjšanje sredstev na računu
(III.+VI.+X.)
13,026.000
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so
analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih
obveznosti uporabnikov proračuna.
6. 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 presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.
7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
8. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Iz-

9. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo
proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo 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 uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
Župan občine je pooblaščen:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča o zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– odloča o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do
vrednosti 1,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.
12. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
13. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.
14. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke,
potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2001
(Uradni list RS, št. 3/01).
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Št.

16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 141-18 /2001
Odranci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

2700.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji
študentov Občine Odranci

Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni
list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na redni
18. seji dne 15. 5. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o stimulaciji študentov Občine Odranci
1. člen
V pravilniku o stimulaciji študentov Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 45/00 in 94/00) se spremeni 15. člen
tako, da se glasi:
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit
znaša:
Višji in visokošolski
program
SIT

Univerzitetni
program
SIT

2.500
4.500
7.000
8.000

–
6.000
8.000
9.000

v Murski Soboti
v Mariboru
v Ljubljani
v Portorožu

2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit
znaša:
Višji in visokošolski
program
SIT

v Murski Soboti 4.500
v Mariboru
8.000
v Ljubljani
10.000

Univerzitetni
program
SIT

Podiplomski
program
SIT

–
9.000
11.500

9.000
11.500
14.000

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 145-18 /2001
Odranci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

2701.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni
list RS, št. 20/01) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Odranci na 18. seji dne 15. 5. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 58/99) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi
kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta, v koordinacijo dela delovnih teles in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi mu pripada mesečno 27.000 SIT neto.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, v času, ko opravlja funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 14.000 SIT
neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega
sveta 3.500 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega sveta, katerega član je
2.500 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem
delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 14.000
SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 3.500 SIT neto,
– udeležba na seji nadzornega odbora 10.000 SIT
neto.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
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4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2000 je sestavni del tega zaključnega računa.

Št. 144-18/2001
Odranci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

Št. 403-02/005/01
Polzela, dne 22. maja 2001.

POLZELA
2702.

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

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Polzela za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine
Polzela na 18. redni seji dne 22. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Polzela
za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Polzela za leto 2000, katerega sestavni del sta zaključni
račun rezervnega sklada in zaključni račun sredstev krajevnega samoprispevka.
2. člen
I.
1.
2.
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski primanjkljaj (1-2)

II.
4.

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
(4 – 5)

5.
6.

III.
7.
8.
9.
10.
2.
–
–
–
3.
–
–
–

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (7 manj 8)
Zmanjšanje sredstev na računih
(razlika iz leta 1999)
Zaključni račun rezervnega
sklada izkazuje:
prihodke
odhodke
presežek prihodkov
Zaključni račun sredstev
krajevnega samoprispevka
izkazuje:
prihodke
odhodke
presežek prihodkov

Znesek v SIT
423,340.205,23
432,110.836,63
8,770.631,40

2,223.322,80

2,223.322,80

6,547.308,60
2,116.701,03
170.000,00
1,946.701,03

6,964.098,86
861.792,34
6,102.306,52

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega
sklada v znesku 1,946.701,03 SIT se prenese na ločen
račun proračuna Občine Polzela.

2703.

Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer
Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 18. redni seji dne 22. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin
pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enoto dediščine: Podvin pri Polzeli rojstna hiša Neže Maurer, Podvin pri Polzeli 37 (EŠD 12658).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in
arhitekturnih ter naselbinskih lastnosti poseben pomen za
Občino Polzela, zato jo razglašamo za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Pritlična v breg potisnjena delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala po zasnovi sodeč v 18.
stoletju. Kletni del je grajen iz kamenja, gornji pa iz tesanih
brun. Notranja zasnova predstavlja tip hiše s črno kuhinjo, ki
je predelana. Ob vstopu v hišo se nahaja veža iz katere se
desno pride v veliko hišo, (kjer je ohranjeno še nekaj notranje opreme in krušna peč), levo pa v manjši prostor, ki je
sedaj prazen, nekdaj pa je služil kot majhna hiša. Iz velike
hiše so vrata še v manjši prostor – izbo.
Ob hiši je narejen kamnito lesen prizidek, povezan pod
enotno streho. Uporabljali so ga za žganjekuho.
Streha je somerno dvokapna s podaljškom nad prizidkom, krita z opečno kritino.
3. člen
Obravnavana hiša je ena izmed redkih še ohranjenih v
njeni bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način življenja,
gospodarjenja in bivanja v preteklosti. Zaradi gradbeno razvojnega, prostorskega, likovnega in tipološkega kriterija ima
hiša vrednost kulturnega spomenika. Pri hiši je posebej še
pomemben njen zgodovinsko-pričevalen vidik, saj hiša predstavlja rojstni dom pesnice in pisateljice Neže Maurer.
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4. člen
Spomenik zajema parcelno številko 540/4 k.o. Podvin.
Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem
načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov sta sestavni del tega odloka, in jih hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje in Občina Polzela.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih ter naselbinskih vrednost v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– podrejanje vseh posegov znotraj spomenika varovanim lastnostim kulturnega spomenika,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja rojstne hiše in v 2. členu odloka imenovanih posameznih elementov te enote.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, zgodovinske in arhitekturne naselbinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika v situ, v tisku in
drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno-raziskovalno delo.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).
7. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik,
njegove sestavne dele ali odprt prostor so potrebni predhodni
pisni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
8. člen
Kršitev tega odloka se kaznuje po zakonu o varstvu
kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 320-01/077/00
Polzela, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

2704.

Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za
dejavnost plakatiranje

Na podlagi 21. 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,
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74/98 in 70/00), 4. člena odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah (Žalec) (Uradni list RS, št. 14/94), ki je v
veljavi na podlagi 128. člena statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) ter 16. člena statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, 34/99) je Občinski svet občine Polzela na
18. seji dne 22. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih podelitve koncesije
za dejavnost plakatiranje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi predmet koncesije, območje
izvajanja in način ter viri financiranja, način plačila koncesijske dajatve, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
javna pooblastila koncesionarju, splošni pogoji za izvajanje
javne službe, postopek za izbiro koncesionarja, začetek in
čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem, razlogi za
prenehanje koncesijskega razmerja, odgovornost za škodo
in pravice koncedenta.
2. člen
Občina zagotavlja organiziranje in izvajanje lokalne gospodarske javne službe za dejavnost plakatiranja s podelitvijo koncesije.
II. OPREDELITEV DEJAVNOSTI IN OBMOČJA
PLAKATIRANJA
3. člen
Dejavnost plakatiranja, ki je predmet koncesije po tem
odloku, je opravljanje plakatiranja na območju Občine Polzela in vključuje:
– lepljenje in nameščanje ter odstranitev plakatov in
transparentov (v nadaljnem besedilu: plakati),
– postavitev vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti oglaševanja
ali plakatiranja in da ima vsa potrebna soglasja ter dovoljenja
pristojnih organov,
– da predloži program izvajanja plakatiranja, ki vsebuje
lokacije plakatnih mest, predlog oblikovne zasnove plakatnih mest ter vzdrževanje let-teh in okolice,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Na območju Občine Polzela je koncesionar izključni
izvajalec plakatiranja, kar pomeni da je pooblaščen za postavitev in vzdrževanje plakatnih mest, vključno s pridobitvijo
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upravnega dovoljenja za poseg v prostor ter za lepljenje in
nameščanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih
objav. Koncesionar ima tudi pravico oblikovati predloge cen
svojih storitev.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE PLAKATIRANJA
6. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje koncesijske dejavnosti,
– da omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– da upošteva tehniške, stroškovne, organizacijske in
druge standarde za opravljanje koncesije,
– da vodi kataster plakatnih mest,
– da odvaja koncesijske dajatve,
– da do izteka koledarskega leta predloži letno poročilo o poslovanju,
– da redno vzdržuje plakatna mesta ter prevzema odgovornosti za škodo povzročeno na plakatnih mestih in
okolici.
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se
določijo v koncesijski pogodbi.
7. člen
Plakatna mesta se lahko postavljajo na javnih ali zasebnih površinah. Lokacijo za postavitev plakatnih mest potrdi
odbor za prostorsko planiranje in komunalo po predhodno
izdelani strokovni presoji namestitve objekta v prostor, katere sestavni del je tudi dokazilo o razpolaganju zemljišča na
katerem bo stal objekt.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Koncesijsko razmerje se sklene za dobo pet let, začne
se s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z
njenimi določili. Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi
izteka roka, za katerega je bila sklenjena, objekti neodplačno preidejo v last koncedenta.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za dejavnost plakatiranja iz cene, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Koncesionar je dolžan za čas trajanja koncesije plačati
koncedentu letno koncesijsko dajatev, ki se obračunava in
plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja. Koncesijska dajatev se lahko plača tudi na drugačen način (postavitev, vzdrževanje avtobusnih postajališč in drugo), kar bo
opredeljeno v koncesijski pogodbi.

Uradni list Republike Slovenije
darskih službah in ob smiselni uporabi postopka po zakonu
o javnih naročilih.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis
je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo po
predhodni izdaji upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu in za račun koncedenta župan Občine Polzela.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM
11. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska
uprava oziroma po županu pooblaščena strokovna oseba ali
institucija.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji,
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne
glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku;
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja;
– v primeru stečaja koncesionarja
15. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte, ki jih je
koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNI DOLOČBI

VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

16. člen
Rok, v katerem bo koncesionar pričel z izvajanjem
koncesionirane dejavnosti po tem odloku in način prevzema
se določi v koncesijski pogodbi.

10. člen
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega razpisa po
določbah tega odloka, v skladu z zakonom o javnih gospo-

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 352-10-01/01
Polzela, dne 22. maja 2001.

SEMIČ
2706.

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

2705.
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Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Sklep o povišanju cen

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 29/00) ter 10. in
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Semič na 21. redni seji dne 25. 4.
2001 sprejel naslednji

SKLEP
Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Polzela na
18. redni seji dne 22. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
I
Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec
Polzela se zvišajo v letu 2001 za 15% prva starostna skupina in 10% vse ostale skupine in znašajo mesečno:

1
Sprejme se sklep o odobritvi predloga JP Komunala
d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj, o povišanju cen pitne
vode za gospodinjstvo v Občini Semič za 37,83% in uskladitvi cen odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov z Občino Črnomelj.
2
Za obračun storitev zbiranja, čiščenja in distribucije
vode veljajo za posamezne uporabnike naslednje tarifne
postavke:
Tarifna postavka v SIT/m3

Vrsta programa

Povišanje
1. 1. 2001
cena v SIT

1. Dnevni prog. (6–9 ur
in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega
star. obdobja
– za otroke v oddelkih drugega
star. obdobja
2. Poldnevni program (4-6 ur)
– poldnevni program
(zajtrk, kosilo)
– poldnevni program
(malica)
3. Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program
(zajtrk in kosilo)
– poldnevni program (kosilo)
– poldnevni program (zajtrk)

Povišanje Povišanje
za
1. 6. 2001
%
cena v SIT

gospodinjstvo
gospodarstvo

130,46
190,95

3
V tarifnih postavkah niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
53.745

15

61.807

48.600

10

53.460

43.302

10

47.632

37.540

10

41.294

33.499
31.369
27.920

10
10
10

36.849
34.506
30.712

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 6. 2001.

4
Tarifne postavke se začnejo uporabljati prvega v mesecu po preteku enega meseca od prijave cen na pristojno
ministrstvo.
5
Za obračun odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Semič se od 1. 6. 2001 uporablja cenik, ki
velja za Občino Črnomelj.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-03/2001-2
Semič, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

III
Ta sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 640-01/041/2001
Polzela, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

SVETA ANA
2707.

Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), ter na podlagi 5. člena statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 26. 5. 2001 sprejel
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ODLOK
o priznanjih Občine Sveta Ana

Uradni list Republike Slovenije
kulturne ustanove v občini,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja
ali pri izdaji sodeluje Občina Sveta Ana ali kulturne ustanove
v Občini Sveta Ana.

I. SKUPNE DOLOČBE
2. Grb Občine Sveta Ana
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Sveta Ana, pogoje in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Priznanja Občine Sveta Ana so:
1. Častni občan Občine Sveta Ana,
2. Grb Občine Sveta Ana,
– zlati,
– srebrni,
– bronasti,
3. Plaketa Občine Sveta Ana.
3. člen
Priznanja Občine Sveta Ana se podeljuje posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter društvom.
Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo
tudi politične stranke in državni organi.
4. člen
O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na predlog komisije občinskega sveta za občinska priznanja, podeljuje pa jih župan. Priznanja se podeljujejo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana.

9. člen
a) Zlati grb Občine Sveta Ana
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeljuje za izredno
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so
pomembni za razvoj in ugled Občine Sveta Ana.
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeljuje praviloma vsako leto eden.
b) Srebrni grb Občine Sveta Ana
Srebni grb Občine Sveta Ana se podeljuje za zelo
pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.
Praviloma se podeljuje vsako leto po dva Srebrna grba
Občine Sveta Ana.
c) Bronasti grb Občine Sveta Ana
Bronasti grb Občine Sveta Ana se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje
ustvarjalno delo.
Praviloma se podeljuje vsako leto po tri Bronaste grbe
Občine Sveta Ana.
10. člen
Grbi občine se podeljujejo izbrancem na slavnostni
način, praviloma na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana.
3. Plaketa Občine Sveta Ana

5. člen
Komisija iz prejšnjega člena sprejme svoj poslovnik o
delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela,
postopek zbiranja pobud, obravnavo pobud, sodelovanje s
strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja, vodenje evidence o prejemnikih priznanj.

11. člen
Plaketa Občine Sveta Ana se podeljuje za kakovost,
tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih
in razstavah.

6. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem proračunu.

12. člen
Pobude za podelitev grbov Občine Sveta Ana se zbirajo na podlagi javnega razpisa.
Na podlagi javnega razpisa se praviloma zbirajo tudi
pobude za podelitev Srebrnega in Bronastega grba Občine
Sveta Ana.
Razpisni roki za podelitev Zlatega grba občine in posamezna ožja področja podeljevanja Srebrnega in Bronastega
grba so določeni s poslovnikom posamezne komisije.
Javni razpis vsebuje:
– kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na
kateri naslov.
Na podlagi sprejetih pobud oblikuje pristojna komisija
predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo
posreduje v obravnavo in odločanje organu, ki odloča o
podelitvi priznanj.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Sveta Ana
7. člen
Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za
njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki
ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine
Sveta Ana.
Častnega občana praviloma imenujemo na slavnostni
seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let.
8. člen
Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.
Častne pravice so:
– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge
prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Sveta Ana ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo

III. JAVNI RAZPIS

IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, če so za to podani utemeljeni razlogi.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03101-003/2001
Sveta Ana, dne 26. maja 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

2708.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in na podlagi 68. in 81. člena poslovnika
o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 20. seji
dne 26. 5. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in postopek za dodelitev proračunskih finančnih sredstev Občine
Sveta Ana za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta
Ana.
2. člen
Proračunska finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Sveta Ana se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna za tekoče leto,
– iz drugih sredstev.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Sveta Ana so lahko:
– dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero in
– nepovratna sredstva.
4. člen
Krediti se dodeljujejo za dobo vračanja do pet let, z
moratorijem od 6 do 12 mesecev.
5. člen
Sredstva za dolgoročne kredite za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Sveta Ana v tekočem letu se vežejo pri
banki, na podlagi katerih banka odobrava kredite pod ugodnejšimi pogoji, kot so na prostem trgu. Sredstva se koristijo za regresiranje obrestnih mer za kredite, ki jih v skladu s
tem pravilnikom, poslovno politiko banke in pogodbo sklenjeno med občino in banko dodeljuje banka.
6. člen
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi sprejetega odloka o proračunu za tekoče leto. Predlog letnega
programa o razdelitvi sredstev za pridobitev subvencij pri-
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pravi odbor za kmetijstvo pri Občinskem svetu občine Sveta
Ana skupaj z kmetijsko svetovalno službo.
7. člen
Višino sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana določi občinski svet občine z odlokom o
proračunu za tekoče leto.
8. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v občini se finančna sredstva usmerjajo v pospeševanje
strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbe dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije.
9. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana so fizične osebe, ki imajo stalno
prebivališče v občini in se bodo sredstva investirala na področju Občine Sveta Ana in se ukvarjajo z kmetijsko proizvodnjo.
10. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Sveta Ana se dodeljujejo upravičencem na podlagi razpisov
ali javnih objav, ki v skladu z določili tega pravilnika objavi
občina v občinskem glasilu.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti predložena k vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu
razpisa.
11. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja odbor
za kmetijstvo in za finance pristojno službo občinske uprave.
12. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe.
II. UKREPI
13. člen
Dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero se namenjajo za:
1. kreditiranje vlaganj v izgradnjo in obnovo hlevov za
rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje
in pitanci) in rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
2. kreditiranje vlaganj v nakup hlevske opreme za rejo
govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in
pitanci) in rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
3. kreditiranje vlaganj v izgradnjo greznic in obnovo
obstoječih objektov za rejo govedi (molznice in pitanci) in
prašičev (plemenske svinje in pitanci),
4. kreditiranje objektov (hladilnice, skladiščni prostori,
silosi), nakupa opreme (plastenjaki, molzna oprema, cevi za
namakanje, ogrevanje rastlinjakov), za vrtnarsko-poljedelsko proizvodnjo,
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5. kreditiranje izgradnje objektov za predelavo grozdja (vinske kleti) in kletarsko opremo,
6. sofinanciranje nakupa kmetije ali kmetijskih zemljišč,
7. za urejanje kmetijskih zemljišč (namakanje, male
melioracije, agromelioracije, urejanje poljskih poti).
Pogoji za pridobitev sredstev od 1 do 7:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
– dela morajo biti izvedena v tekočem letu, priloženi
računi, kupna pogodba,
– prednost imajo prosilci, od katerih je vsaj eden od
članov družine kmečko zavarovan,
– opis investicije.
14. člen
Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi se namenja
za:
1. Sofinanciranje obnove trajnih nasadov:
– vinogradov (minimalna obnova 0,5 ha),
– sadovnjakov jablan ali hrušk (minimalna obnova
0,3 ha),
– slive, češnje, breskve, marelice, orehe (minimalna
obnova 0,3 ha),
– nasad jagod (minimalna obnova 0,2 ha).
Pogoji za pridobitev sredstev pod točko 1:
– mapna kopija,
– posestni list,
– nasad mora biti posajen,
– minimalna obnova za posamezno vrsto,
– priloženi računi.
2. Sofinanciranje mikro prevozov mleka.
3. Sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic.
5. Sofinanciranje programov izobraževanja.
6. Sofinanciranje programa za uvajanje poskusov.
7. Sofinanciranje kemične analize vzorcev tal.
8. Sofinanciranje malih agromelioracij.
9. Sofinanciranje programov društev, strojnih krožkov in podobno s področja kmetijstva.
10. Sofinanciranje veterinarskih storitev na področju
preventive.
11. Sofinanciranje projektov iz programov CRPOV.
12. Sofinanciranje ostalih dejavnosti v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev od 2 do 10:
Storitev opravi pristojna služba, ki je pooblaščena za
opravljanje določene dejavnosti v dogovoru med občino
in kmetijsko svetovalno službo.
Pogoji za pridobitev sredstev pod točko 11:
Usklajenost z občinskim programom CRPOV.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 32001-08/2001
Sveta Ana, dne 26. maja 2001.

Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ŠKOFLJICA
2709.

Sklep o povprečni ceni komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč v območju
urejanja VS 11/1 – Glinek

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka in navodila o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 5. izredni seji dne 29. 5. 2001
sprejel

SKLEP
o povprečni ceni komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč v območju urejanja
VS 11/1 – Glinek
1. člen
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč v območju urejanja VS 11/1 Glinek na dan 30. 4. 2001 znašajo
3.159,60 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
2. člen
Investitorjem se glede na vrsto in namen gradnje odmeri komunalni prispevek na način in s prispevno stopnjo,
kot je določena v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled v občinski upravi.
3. člen
Stroški opremljanja stavbnih zemljišč se mesečno revalorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov, ki
ga vsak mesec objavi Statistični urad RS.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01506/23/2001/25-6
Škofljica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

2710.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98 in 44/00 –
odločba US) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na
5. izredni seji dne 29. maja 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na
otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:
74.496 SIT
2. starostna skupina:
59.411 SIT
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni, na podlagi zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 350 SIT za vsak
delovni dan odsotnosti otroka.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.
4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se staršem finančna sredstva ne vračajo.
5. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 6. 2001 dalje.
Št. 01506/22/2001/25-5
Škofljica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986–2000 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Tabor
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Tabor.
2. člen
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Tabor, Tabor
25, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 12. ure
in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do
17. ure, ter v petek od 8. do 12. ure.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen
način (predvidoma 27. 6. 2001 ob 17. uri v prostorih Doma
krajanov Tabor).
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k javno razgrnjenemu
osnutku v vpisno knjigo vpišejo svoje pripombe in predloge
vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Ustno
jih lahko podajo na javni obravnavi ali jih v pisni obliki posredujejo na naslov: Občina Tabor, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Tabor 25, 3304
Tabor.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/2001-01
Tabor, dne 4. junija 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

TABOR
TRŽIČ
2711.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986–2000 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Tabor

Na podlagi 37. 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, 17/91, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 16. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 4. izredni seji dne 4. 6. 2001
sprejel

2712.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini
Tržič

Na podlagi 76. in 82. člena zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke 10. člena statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01) je Občinski
svet občine Tržič na 15. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o občinskih cestah in ureditvi prometa
v Občini Tržič
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1. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01) se v 36. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
izbirne lokalne javne službe se določi Komunalno podjetje
Tržič, d.o.o., ki je kot javno podjetje v večinski lasti Občine
Tržič ter izpolnjuje vse predpisane tehnične, sanitarne in
druge standarde ter normative za opravljanje te dejavnosti.«
Sedanji drugi in tretji odstavek 36. člena se ustrezno
preštevilčita v tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 25. aprila 2001.

BANKA SLOVENIJE
2714.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 18. 6. do 24. 6.
2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 18. 6. do 24. 6. 2001
Naziv pravne osebe

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

2713.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12 in 16/99 – odl. US,
59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št, 32/93 in 1/96),
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in spremembe in popravki) in 30. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01) je Občinski svet občine Tržič na
15. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Tržič (Uradni list RS, št. 10/00) se v 6. členu doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti ravnanja z odpadki kot obvezne lokalne javne službe se določi Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., katero je kot javno podjetje v večinski lasti Občine
Tržič ter izpolnjuje vse predpisane tehnične, sanitarne in
druge standarde ter normative za opravljanje te dejavnosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-020/99-07
Tržič, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

3 GEN D.O.O.
A ATALANTA D.O.O.
AB MARKETING D.O.O.
ABACOM D.O.O.
AC-FACRO D.O.O.
ACQUA-FIN D.O.O.
ADIS KOM D.O.OP
ADOS D.O.O.
ADRIAKOR D.O.O.
ADVISE D.O.O.
AEROKLUB E.RUSJAN NOVA GORICA
AIR NET D.O.O.
AKEMA TRADE D.O.O.
AKVIZIT D.O.O.
ALCAD D.O.O.
ALFA COLOR D.O.O.
ALPIS D.O.O
ALPLES D.D.
ALPSKI SMUČARSKI KLUB TRIGLAV
ALTREVI, LOGATEC D.O.O.
AMOZ, LOMANOŠE D.O.O.
ANDRIJA TP D.O.O.
ANTAGRA D.O.O.
ANTAGRA D.O.O.
ANTENA D.O.O.
ANTENE MARKO GERDEN D.O.O.
ANTONI D.O.O. AJDOVŠČINA
AREA D.O.O.
ARTWOOD D.O.O. LAŠKO
ASFALTI D.O.O.
ASKOGRAD D.O.O.
ATET D.O.O.
ATRANS, D.O.O., ŠMARTNO OB DRETI
AVTO KONJEDIC D.O.O.
AVTOHIŠA ČUBEJ D.O.O.
AVTOSHOP D.O.O.
AVTOŠOLA ING. HUMAR KRANJ D.O.O.
AVTOTEHNA GLASBILA D.O.O.
AVTURING D.O.O.
AZA D.O.O.
BACCHUS D.O.O.
BAMBUS D.O.O. LAŠKO
BBK D.O.O. KOZARŠČE
BERGO-SERVICE D.O.O.
BFK D.O.O.
BHS HIŠNI APARATI D.O.O.
BHS HIŠNI APARATI D.O.O.
BIAX D.O.O.
BIB D.O.O.
BIOOPREMA D.O.O. ŠENTJUR PRI CELJU
BLASFER D.O.O.
BLAZNIK MAJA S.P. OTROŠKA
TRGOVINA OSTRŽEK
BOBO D.O.O.

Transakcijski račun v banki

05100-8010039298
03162-1012637971
02043-0010586384
27000-0000080979
03100-1012761095
10100-0029064202
10100-0030286402
25100-9704044185
10100-0029066239
03100-1012758670
04750-0000269323
02232-0051077727
03100-1086346071
14000-0531727407
04430-0000267252
05100-8010042402
03138-1008611319
03138-1005300806
05100-8010043275
02025-0019177489
12341-0010723728
12341-0013032425
05100-8000008140
10100-0011093982
02010-0017080987
11971-0016610164
14000-0585286248
05100-8010041917
06000-0112209608
04202-0000265038
02022-0020216409
02013-0010212755
13426-0012232748
05100-8010039977
24200-9004162669
10100-0000044227
07000-0000088457
02921-0050107043
02085-0018079225
04102-0000264409
04515-0000268422
06000-0060980319
04753-0000146083
03125-1007511491
02012-0018343732
29000-0001886507
13426-0014535140
02010-0013652037
04102-0000268774
06000-0090064896
02045-0015828748
02379-0019802477
13426-0011967647

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

BOFEX D.O.O.
BOFEX D.O.O.
BOGNER D.O.O. NAZARJE
BOJ D.O.O.
BOMI D.O.O.
BORMAC TRADE D.O.O. CELJE
BRAMA D.O.O. RADOVLJICA
BREMEX D.O.O. OPATJE SELO
BREST-POHIŠTVO D.O.O.
BSH I. D. D.O.O. NAZARJE
BUDNA D.O.O. MOZIRJE
C.A.C. D.O.O.
CALLIDA D.O.O.
CASTRUM D.O.O., VRHNIKA
CEEMAN UST. ZA RAZ. MED.
CEMAX TRADE D.O.O.
CENTER AVTO D.O.O.
CENTRO D.O.O. RADEČE
CLAUDIA D.O.O.
CUENTA-LAZAREVIČ & CO. D.N.O.
ČINKI PREVOZI D.O.O. ZIDANI MOST
DAMBO D.O.O.
DATA BIT D.O.O.
DEPOLIS D.O.O.
DESETKA AKADEMIJA ZA BILJARD D.O.O.
DINES D.O.O.
DIOS D.O.O.
DOBROVITA PLUS D.O.O.
DOLENEC&CO., D.N.O
DOLINAR D.O.O.
DOM OPREMA D.O.O. ŽELEZNIKI
DOMATES D.O.O.
DOTA D.O.O.
DO-VAL D.O.O.
DRUŠTVO NOTRANJSKIH KULTUR. KRPAN
DRUŠTVO OKTET GALLUS SODRAŽICA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TOLMIN
DRUŠTVO RAČUN., FINAN. IN REV.
ZGORNJESAVINJSKE DOLINE
DRUŠTVO SOŽITJE DRUŠTVO
ZA POMOČ DUŠEVNO
PRIZADETIM RIBNICA
DRUŠTVO SOŽITJE-DRUŠTVO
ZA POMOČ DUŠEVNO
PRIZADETIM ILIRSKA BISTRICA
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD
JEZERSKA ŠČUKA CERKNICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
LOŠKI POTOK
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MEŽICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADEČE
DRUŠTVO UPORABNIKOV
KABELSKO RAZD.SIST
DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE
CERKNO
DUO D.O.O.
DUVAL D.O.O
EDUARD KETTNER D.O.O.
EDUCY D.O.O.
EFEKT D.O.O.
EHO TRADE D.O.O.
EKOLOŠKO HORTIKULTURNO
DRUŠTVO MOZIRSKI GAJ
EKOPLAN A D.O.O.
EKOPLAST-S.I. D.O.O.
ELCOS D.O.O.
ELDATA D.O.O. LJUBLJANA
ELEKTRIK BELCA & CO. D.N.O.
ELEKTRIS D.O.O.
ELEX D.O.O.
ELFIS NOVO MESTO D.O.O.
ELIBO D.O.O.
ELTRAC D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

05100-8010040365
04302-0000266152
06000-0073253244
02036-0019866814
04102-0000268871
06000-0084284278
07000-0000088263
04750-0000268159
29000-0003199790
13426-0050312135
13426-0010257828
10100-0029065851
05100-8010043469
02027-0016892944
02091-0035805681
05100-8010042693
02053-0051632317
06000-0062574417
33000-8050028536
02013-0015566961
06000-0112238029
02010-0035833609
02010-0013553097
03117-1086312064
02010-0018223162
03134-1005713737
11970-0016869106
29000-0055066660
02021-0016441994
05100-8010041820
07000-0000010760
10100-0029060516
25100-9700555192
02014-0010819635
03115-1012380411
02321-0017007645
04753-0000267818
06000-0008469757

02321-0018249633

10100-0029066724
02029-0015666863
02321-0010415331
20470-0012064035
06000-0003695126
12343-0054081660
04752-0000264181
02013-0016147312
10100-0000015418
25100-9703928173
24200-9004180614
02085-0017804715
03134-1086312492
13426-0017478314
29000-0003266623
10100-0029062165
02060-0011541680
02033-0014735758
03115-1009410077
04102-0000264894
05100-8010043566
11970-0011667287
13426-0011089894
07000-0000088166
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EMPE D.O.O. LUČE
EMSA D.O.O.
ENKA D.O.O. LJUBLJANA
ENZ.ZO D.O.O.
ER KONDOR D.O.O.
ERGOMED D.O.O.
ERVO-TRADE D.O.O.
ESTEBEL J.P. D.O.O. LJUBLJANA
ET COMUNICATIONS D.O.O.
EURODOM D.O.O.
EUROMAR COMMUNICATIONS D.O.O.
CELJE
EUROMARKT D.O.O.
EXTIM D.O.O.
FAMMIT D.O.O.
FCC D.O.O., LJUBLJANA
FIBIS D.O.O.
FINAL A, PROIZV., TRGOV,
STORITVE D.O.O.
FINET VINICA D.O.O.
FINI OGLASI D.O.O.
FINRAC D.O.O.
FITT D.O.O.
FLOK D.O.O., KOMENDA
FMP INŽENIRING D.O.O.
FORTES D.O.O.
FOTO TONI PRUS ANTON S.P.
FPL AVTOCENTER PUŠNIK D.O.O.
G3 SPIRITIS D.O.O.
GASILSKA ZVEZA CERKNICA
GASILSKA ZVEZA TREBNJE
GASILSKO DRUŠTVO RADMIRJE
GASTROSTAR BILANOVIČ D.O.O.
GBD FIN D.O.O.
GK D.O.O.
GKN ATRAS D.O.O. ZREČE
GLOBAL EUROPA D.O.O.
GLOBUS TRADE D.O.O.
GORA D.O.O.
GOSTINSKO PODJETJE
LJUBLJANA D.D.
GOSTINSKO PODJETJE
SEVNICA D.D.
GP DOLACOM, D.O.O.
GRAD UJČIČ K.D.
GRADISTA D.O.O.
GRADNJA D.O.O.
GRAFIKO D.O.O.
GRYPS D.O.O.
GTPP JARH D.O.O.
HALL D.O.O.VRHNIKA
HAMEX D.O.O.
HEFIS D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
HELIOPOLIS EINSIEDLER & CO. K.D.
HEMO MARKETING D.O.O.
HIFI COLORSTUDIO D.O.O.
HINCO TRG. PROIZV. D.O.O.
HP-HRANA,PIJAČA D.O.O.
IGEA D.O.O. NAZARJE
IKARUS D.O.O
IMPOL - KADRING D.O.O.
IMPOL MONTAL D.O.O.
IMPOL SERVIS D.O.O.
IMTRAK D.O.O.
INDIVIDA D.O.O.
INOTHERM D.O.O.
INOTHERM D.O.O.
INSTALATER D.O.O.
INŠTITUT ZA CIVILIZACIJO
IN KULTURO
INŠTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.
INTELDOM P&P D.O.O.
INTER EXPO D.O.O.

Transakcijski račun v banki

13426-0011840189
05100-8000067310
02033-0016478072
02053-0019974621
02010-0019995255
04515-0000266482
04102-0000268968
06000-0526527454
10100-0029062262
25100-9703063127
06000-0893508427
03171-1008555382
29000-0055036202
19100-0010024519
02085-0013321278
10100-0029066142
26338-0015599176
03154-1009017062
02022-0011375150
03153-1012697291
24200-9004103693
02312-0017624618
02032-0012725191
05100-8010043663
11970-0012301667
04430-0000266088
03104-1005957610
02029-0012206388
11971-0011964252
13426-0012962576
04102-0000264603
03138-1086096180
04202-0000267657
06000-0104250564
02010-0088461541
03138-1008448359
03115-1010636836
04302-0000244618
10100-0028190620
26338-0017468075
10100-0029066627
02014-0019017687
02041-0019887521
02010-0010320863
03119-1008380323
02033-0050591808
02027-0012453448
03106-1007472264
06000-0107682521
02036-0090176488
03114-1010617679
33000-5128536364
12342-0019221946
02012-0015452647
13426-0014334253
02024-0016180432
04430-0000264342
04430-0000265894
04430-0000264536
02022-0017615742
02013-0051590724
03114-1007900806
02321-0017512142
25100-9704123143
02010-0050531631
02010-0013148995
02033-0051128024
02150-0050462303
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INTERS PODJETJE
ZA EKONOMSKO FINAN.
INŽIN. TRGOVINO
IN STORITVE D.O.O.
INTERSNACK D.O.O.
INTERWOLF D.O.O. LOGATEC
ISKRA RRI IEZE D.O.O. LJUBLJANA
ITK D.O.O.
ITS, TEHNOLOŠKI SISTEMI DOO
IZVIR D.O.O.
JA DIMNIK & DIMNIK D.N.O.
JANIAL D.O.O.
JANUS TRADE, D.O.O
JASNA TURIZEM, D.O.O
JAVOR-TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA
JOKER TRADE D.O.O.
JR KRANJ D.O.O.
JUB D.D.
JUB D.D.
JUKUM D.O.O.
KABELSKA TELEVIZIJA NOVA GORICA
KAM-LES KAMNIK D.O.O.
KAPTOL D.O.O. KOČEVSKA REKA
KARATE KLUB WKSA PESNICA
KBG D.O.O.
KE IN KA D.O.O.
KEBER UNI-P, K.D.
KEGLJAŠKO DRUŠTVO SLOVAN
KEKON D.O.O.
KLANČAR KOV D.O.O.
KLASEK D.O.O., DRAGOMER
KLH D.O.O.
KLIMATIZACIJA D.O.O.
KLIMATIZACIJA D.O.O.
KLUB AJDOVSKIH ŠTUDENTOV
IN DIJAKOV
KLUB ZA BOJ PROTI ZVIŠANEMU
KRV.PRITISKU
KMEČKI HRAM D.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA
ILIRSKA BISTRICA Z.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA
LAŠKO Z.O.O. LAŠKO
KNIFI D.O.O.
KNSS SINDIKAT PODJETJA
ALPOS ŠENTJUR
KOMA ŠENTJUR
KOM-ART D.O.O.
KOMPAS D.D KOPER
KOMPAS D.D.
KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
KONFET D.O.O., BOROVNICA
KONI D.O.O.
KONJENIŠKI KLUB FAVORY
KONTIM D.O.O.
KOP-CO. TRADE D.O.O. ŠENTJUR
KOPITARNA SEVNICA D.D.
KOŠARK. DRUŠTVO SLOVAN
KOŠARKARSKI KLUB IDRIJA 2000
KOŠARKAŠKI KLUB
PIVOVARNA LAŠKO
KOTAR D.O.O.
KOVIMEX D.O.O.
KRALJ IN DRUŽBENIKA D.N.O.
KRONA D.O.O.
KRS ROTOVŽ D.D.
KULTURNO DRUŠTVO I. KAVČIČ
LJUTOMER
KULTURNO DRUŠTVO MIKLAVŽ
RIMSKE TOPLICE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
RAZKRIŽJE

Transakcijski račun v banki

02041-0010588616
02085-0019164752
06000-0104933056
06000-0079203903
02033-0053955865
02010-0011519007
17000-0000039322
02027-0035517720
05100-8000091172
02068-0016442698
02091-0012694655
02033-0018962737
02014-0012568157
03138-1009013093
05100-8000075943
02923-0019668054
02023-0011527585
14000-0592564934
02312-0016708744
02320-0019847466
04515-0000267161
02022-0016674842
25100-9705356110
02021-0013903310
02012-0011603105
11970-0011399567
02029-0089542936
02027-0011156461
33000-6653045885
02022-0017839812
03108-1006726236
04751-0000265782
12343-0019883534
02085-0016413832
10100-0029066336
06000-0026948451
10100-0029062650
06000-0113150896
06000-0142495530
02029-0012270796
10100-0000013284
03138-1008544389
11971-0018688098
03153-1005330917
02312-0020000827
02043-0019645505
03123-1012375363
03115-1012565002
06000-0058791514
05100-8000024048
02012-0012982154
04752-0000267091
06000-0144307005
02922-0019939024
02029-0014125727
02022-0014125876
24302-9004214804
25100-9704623178
12343-0013280550
06000-0008008037
12343-0017183054
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KURENT DRUŠTVO ORMOŽ
KUSS D.O.O. RIBNICA
KUSS D.O.O. RIBNICA
LASSANA D.D.
LEHMER D.O.O.
LELES D.O.O. DOLENJA VAS
LES DEKOR D.O.O.
LESO-MONT D.O.O.
LIBERO D.O.O. LJUBLJANA
LINKO PLAST PROIZVODNO
TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
LIPOVC, GOST. TRG.STOR. D.O.O.
LIT D.O.O. ZREČE
LITUS D.O.O.
LM VERITAS D.O.O.
LORIES D.O.O.
LORS D.O.O.,
LOVSKA DRUŽINA ANHOVO
LOVSKA DRUŽINA BRKINI
LOVSKA DRUŽINA COL
LOVSKA DRUŽINA LENDAVA
LOVSKA DRUŽINA RADEČE
LOVSKA DRUŽINA VELKA
LOVSKA DRUŽINA VIDEM OB ŠČAVNICI
LOVSKA DRUŽINA ŽILCE
LUADONA D.O.O.
LUMINUS D.O.O.
MA MARKETING D.O.O.
MACH INDUSTRIES-LIPA TOURS D.O.O.
MAKROLES D.O.O. GORNJI GRAD
MANT KOČEVJE D.O.O.
MARKA D.O.O., TRZIN
MATTRANS BELTINCI D.O.O.
MAVRICA D.D.,
MAX D.O.O.
MAXI ŠOLA - MEJAČ, D.N.O.
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
DELOVNIH INVALIDOV
MEHANOSERVIS D.O.O.
MERKUR TRGOVINA IN STORITVE D.D.
METALLES D.O.O. RADEČE
MG-LES D.O.O.
MI-3R, D.O.O
MIKELINE D.O.O.
MIKI- TRADE, PODJETJE ZA TRG.
IN STORITVE
MIMAR D.O.O. ČRNI VRH
MIRT COMMERCE D.O.O.
MISTER A D.O.O.
MISTRAL D.O.O., LOGATEC
MITOS D.O.O.
MITRO D.O.O.
MIX INŽENIRING D.O.O.
MLINOPEK D.D.
MLINOPEK-SKUPNOST
MM MIZARSTVO MAROVT D.O.O.
MOOR D.O.O.LJUBLJANA
MOTO TURING KLUB RADENCI
MOTOMAN ROBOTEC D.O.O.
MOTOMAN ROBOTEC D.O.O.
MOTOR CO. BRANCE K.D. LAŠKO
MULTIPROJECT D.O.O.
MURALES D.D.
MYING D.O.O.
NADJA TRG.IN STOR. PODJETJE D.O.O.
NAGODE & CO. D.N.O.
NAGRA D.O.O.
NARIS D.O.O.
NATEK D.O.O. MOZIRJE
NEGA D.O.O.
NEL-BO D.O.O.
NET TEAM D.O.O. BLEJSKA
DOBRAVA

Transakcijski račun v banki

03123-1012580906
02321-0016067812
06000-0112319024
02922-0018430286
02150-0018489163
02321-0019073648
02042-0010212110
02027-0012253046
02033-0010452335
02379-0012982795
02032-0010292140
06000-0088697196
03110-1010972410
02085-0013623918
04515-0000266579
90672-0000009761
04750-0000268547
10100-0029066433
04751-0000263939
12342-0010261765
06000-0003708706
04515-0000268228
12341-0012877322
02035-0015562294
03138-1012790370
03150-1012511004
02027-0014091681
10100-0029060322
06000-0073008416
03113-1012607004
02312-0020024689
12340-0012170338
02923-0010895374
03135-1012422596
02044-0051379879
12343-0017488022
11971-0019520067
07000-0000002321
06000-0001208434
05100-8010042305
02021-0012287969
04515-0000266676
12341-0012369139
02244-0014121788
11970-0011876225
02010-0016442048
02025-0015478297
03173-1010982612
04515-0000244948
02046-0016241725
12340-0016486256
12340-0089807974
17000-0000011386
02033-0011110965
12341-0014526419
03114-1006623995
02321-0019767392
06000-0145367021
03104-1086284571
12343-0014624485
02222-0017815074
04103-0000268628
02053-0016373108
04515-0000190822
10100-0000001644
06000-0105262468
03100-1012378624
03135-1008526009
07000-0000088360
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NGB PODJETJE ZA IZVAJANJE
VISOKIH IN NIZKIH
GRADENJ D.O.O.
NIM D.O.O.
NOVOPAS D.O.O.
OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV
MLADINE ŠENTJUR
OBČINSKO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV SEVNICA
OBIS D.O.O. RIBNICA
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
ODPAD D.O.O.
OKTAGRAM TOVORNIK & CO. D.N.O.
OLJKA D.O.O.
OPTOS D.O.O.
OREL, D.O.O.
ORIFLAME KOZMETIKA D.O.O.
ORION D.O.O.
ORION INVEST LTD D.O.O.
OSVALD D.O.O. RIBNICA
OZ PREVOZ, Z.O.O.
P&A TORKAR D.O.O.
PANACOM SISTEM D.O.O.
PAPAJA D.O.O.,
PARIS D.O.O.
PAVLIN D.O.O.
PEJO TRADING D.O.O. KOPER
PEKARNA GROSUPLJE D.D.
PERFECT D.O.O.
PESKOKOP KEPA D.O.O.
PETROL D.D.
PETROL D.D.
PEVSKI ZBOR TABOR CERKNICA
PGD DOLENJE JEZERO
PGD KOKRICA
PGD MISLINJA
PGD RIBNICA
PGD SV. JURIJ V SL.GOR.
PGD SV. TROJICA
PGD TRDKOVA
PGD ŽIMARICE, GLOBEL, PODKLANEC
PGD MOKRONOG
PGD RAČJE SELO
PGD SELA PRI ŠUMBERKU
PI, D.O.O., LJUBNO OB SAVINJI
PIANO FORTE SEKNE D.N.O
PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE
PLANK SEVNICA, TRG. IN KOOP. D.O.O.
PLAN-MAR D.O.O.
PLASTLES D.O.O. RIBNICA
PLESNIK D.O.O.
PODLES D.O.O.
PODRŽAJ D.O.O.
POKO D.O.O.
POLJŠAK D.O.O.
POLYMAT D.O.O.
POREM D.O.O.
PRAKTIKER D.O.O. IDRIJA
PREDNOST AVTOŠOLA,
STOR. IN TRG. D.O.O.
PROAGENT NOVA GORICA D.O.O.
PROFORMA D.O.O.
PROINŽENIRING NOVA GORICA D.O.O.
PROMPT D.O.O.
PROPAK D.O.O.
RADENS-RADENS D.N. O.
RADIOKLUB MOZIRJE S51DSW
RASTA D.N.O.BRATINA&BRATINA
RASTA D.O.O.
REAL DISKONT D.O.O.
REJA D.O.O. VRTOJBA
REJA D.O.O. VRTOJBA
RENTA COMM D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

02379-0089346724
04515-0000266870
04515-0000185487
06000-0044724283
02379-0015804040
02321-0010255572
11971-0019701554
03133-1009018673
02312-0011052868
24302-9002954677
30000-0003366906
02027-0016763546
03162-1061091702
03100-1012872936
33000-2062098547
02321-0012408778
02045-0016743555
02027-0017619280
03118-1012056672
26338-0018936364
05100-8000080308
17000-0000039419
10100-0000011926
33000-2711831222
03138-1007382135
02023-0089391522
02923-0020267126
03100-1005316539
02029-0012550156
02029-0010031842
07000-0000087972
20470-0018748693
02321-0012594824
04102-0000265282
04102-0000269162
12495-0013868876
02321-0019400441
11971-0016349622
11971-0017672993
11971-0016744606
13426-0010368408
02068-0015883590
13426-0013741971
02980-0010499634
02312-0053950051
02321-0015590766
13426-0016766819
04751-0000192159
02045-0018341727
02014-0019056293
11970-0035058934
03138-1008343405
13426-0010884642
14000-0590491947
04103-0000248937
14000-0544308307
02045-0012524055
14000-0544309180
27000-0000203393
33000-2150276591
12496-0018895852
13426-0012613764
04752-0000250407
02312-0018344649
02085-0019796416
02241-0017614711
10100-0000049756
02012-0016215261
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RESEVNA D.D.
RESEVNA D.D.
RESMAN ŽIROVNICA D.O.O.
RH D.O.O.
RIBERA D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA VOGLAJNA
ŠENTJUR
RIK - PU D.O.O. RIBNICA
RIMLJAN TRADE COMMERCE D.O.O.
RIN D.O.O.
RISTRO D.O.O.
RISTRO D.O.O.
ROBOPLAST D.O.O.
ROBOTINA D.O.O.
ROCKSTOCK D.O.O.
R-RIVAL PROIZVODNO IN TRGOVSKO
PODJETJE D.O.O.
RUDA D.O.O.
RUDIS, D.D., TRBOVLJE
RUJZ DESIGN D.O.O.
RUP D.O.O.
RUPINI & CO., D.O.O.
SALF D.O.O.
SALUBRIA D.O.O.
SAMI D.O.O.
SAMPS, SVETOV., INŽ. IN CENITVE D.O.O.
SANOMAR D.O.O.
SANOMAR D.O.O.
SARAJ, D.O.O.
SDE SINDIKAT PODJETJA
SAVSKE ELEKTRARNE
SEA D.O.O.
SEP D.O.O.
SERVOSTAN D.O.O.
SEVNŠEK D.O.O. LAŠKO
SGP POSAVJE SEVNICA D.D.
SHARK 13 D.O.O
SHARKOM D.O.O.
SIBILA D.O.O.
SIND. ENERG. SLOV. ELEK
MB ELEKTROM
SIND. ZDR. IN SOCI. SKRB.
SLOV. CENTRA
ZA SOCIALNO DELO
SINDIKAT CESTNEGA
PROMETA I&I POSLOVALNICA
ILIRSKA BISTRICA
SINDIKAT OŠ BOVEC
SINDIKAT OŠ DR. A. DEBELJAK
LOŠKI POTOK
SINDIKAT OŠ DR. FRANCE
PREŠEREN RIBNICA
SINDIKAT PODJETJA KOMUNALA
LAŠKO
SINDIKAT PODJETJA
MERCATOR-KMETIJSKE
ZADRUGE TREBNJE
SINDIKAT PODJETJA RESEVNA
ŠENTJUR
SINDIKAT TRGOVSKEGA
PODJETJA RADEČE
SINDIKAT UPRAVNE ENOTE
MOZIRJE
SITAR PNEUMATIC CENTER D.O.O.
SITRADE D.O.O
SITRADE D.O.O.
SKAT D.O.O.
SKEI OBMOČNI ODBOR
IDRIJA CERKNO
SKEI SINDIKAT ISKRA FERITI,
LJUBNO OB SAVINJI
SKEI-SINDIKAT PODJETJA TTN
CERKNICA

Transakcijski račun v banki

90672-0000007336
06000-0042899034
07000-0000088554
12340-0014281543
11971-0015105306
06000-0007819081
06000-0144843997
33000-1899387740
02053-0010199834
03114-1012804835
02321-0015084038
02043-0011549012
03135-1006820458
03100-1012514327
02379-0018876418
03135-1005747153
26330-0014521704
02010-0010725935
13426-0016217411
02053-0013581545
02022-0015134773
04515-0000268325
04202-0000267754
26330-0010801948
02236-0013183802
25100-9706450173
02085-0012228379
02021-0019199413
04430-0000244748
11971-0016615208
04102-0000264991
06000-0098240735
11970-0010328493
02024-0051239239
10100-0029059740
02085-0015602233
12343-0013407135

02023-0012914103

10100-0029066530
04753-0000265393
02321-0012545645
02321-0011951326
06000-0055619032

11971-0012403274
06000-0141226479
06000-0007983981
13426-0013288108
03103-1006098406
02068-0015453783
30000-0003880036
25100-9700253134
02244-0090298119
13426-0018617288
02029-0013255443
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SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV PRI OBRT.
SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV S.P. TREBNJE
SLOLES D.O.O.
SOFT TRADE D.O.O. LJUBLJANA
SOL, D.O.O.,
SONYCOMMERCE D.O.O.
SORTLES D.O.O.
SOŽITJE DRUŠTVO ZA POMOČ
DUŠEVNO PRIZADETIM
TREBNJE
SOŽITJE ZA POMOČ DUŠEVNO
PRIZ.
SPONSOR INŽENIRING D.O.O.
ST OPAL D.O.O.
STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O.
STEKLO-KREATIV D.O.O.
ROGAŠKA SLATINA
STRELSKA DRUŽINA PAPIRNICA
RADEČE
STRELSKA DRUŽINA RUDAR
PRESIKA
STROBUS D.O.O.
STROJBETON D.O.O.
STROJNA D.O.O.
STUDIA HUMANITATIS
STUDIO G3 GROSIST D.O.O.
STUDIO KODER D.O.O. IDRIJA
STUDIO L D.O.O.
STUDIO OKOLJE D.O.O. LJUBLJANA
STUDIO R&M RUS IN PARTNERJI D.N.O.
BRIGADIRSKA 12
STUDIO SAŠ D.O.O.
SUMA INŽENIRING D.O.O.
SVELES D.O.O.
SVIZ OBMOČNI ODBOR TREBNJE
SVIZ VVZ ILKA DEVETAK - BIGNAMI
ŠARKANJ/ŠARKANJ, POSRED.
ORG.TRG. D.O.O.
ŠEGA & CO. K.D. LOŠKI POTOK
ŠIVEC D.O.O.
ŠKOCJAN GOSTINSTVO D.O.O.
“V STEČAJU“
ŠPEDICIJA PIŠKUR D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO
GORNJI GRAD
ŠPORTNO DRUŠTVO IDRIJA 1490
ŠPORTNO DRUŠTVO
INOTHERM RACING TEAM RIBNICA
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE
ŠPORTNO DRUŠTVO STROČJA VAS
ŠPORTNO DRUŠTVO SV. JURIJ
ŠPORTNO REKREATIVNO
DRUŠTVO DOLIČ
ŠPORTNO REKREATIVNO
DRUŠTVO STRAŽE
ŠTAMBERGER PROIZV.
TRG.PODJ.D.O.O.
ŠTIRN D.O.O. VRHNIKA
TAB D.D.
TABOR LJUBLJANA D.D.
TBK D.O.O. BOŠTANJ
TDJ-LINE D.O.O.
TECHNOL D.O.O.
TEGA INVEST D.O.O.
TEHMANS D.O.O.
TEKSTIKA D.O.O., AJDOVŠČINA
TELESNOKULTURNO DRUŠTVO
JAGNJENICA
TEMPO 92 D.O.O.
TENIŠKI KLUB VEVČE
TERMIX D.O.O. ŠENTJUR

Transakcijski račun v banki

12342-0013571502
11971-0012993034
02232-0019299945
02043-0013410151
02045-0017202171
17000-0000031562
03115-1012016564

11971-0010329220
12341-0019000835
10100-0000044906
25100-9704072121
25100-9704515120
06000-0890958006
06000-0007970789
12343-0013131849
02027-0010806194
02012-0017120853
25100-9708137197
02010-0050531825
03104-1012341859
02244-0017635904
02083-0019632778
02033-0010017387
02027-0089716373
04515-0000266773
10100-0000040056
02029-0010326043
11971-0016857902
04753-0000265490
12496-0016011169
02321-0018382135
03115-1061117867
02053-0089487052
03107-1006749953
13426-0014228717
02244-0089880437
02321-0017132775
02012-0016697933
12343-0011155862
04102-0000265670
20470-0017874626
20470-0019861574
04103-0000266397
02027-0018714895
20470-0011941233
03100-1002785615
10100-0029060128
02029-0089512478
30000-0080044630
02053-0014325244
04430-0000264051
02241-0089898723
06000-0045025177
02022-0017180115
02034-0019996892
06000-0353295057
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TERMOTEHNIKA D.O.O. ŠENTJUR
TEST INŽENIRING D.O.O. DOLENJA VAS
TIRTUR D.O.O.
TISO D.O.O.
TIVA D.O.O.
TKALEC D.O.O
TOMYCO D.O.O.
TRAMPER D.O.O.
TRENDY D.O.O.
TRGOVINA ŠIRAJ META
TRGOVSKA DRUŽBA RADEČE-DP D.D.
TRIN D.O.O.
TT D.O.O.
TUHNJA D.O.O.
TUNIKA D.O.O.
TURISTČNO DRUŠTVO ANKARAN
TURISTIČNO DRUŠTVO
“BRDO“ SLADKI VRH
TURISTIČNO DRUŠTVO
KRANJSKA GORA
TURISTIČNO DRUŠTVO LAŠKO
TURISTIČNO DRUŠTVO
NAŠ KRAJ LJUBNO OB SAVINJI
TURISTIČNO DRUŠTVO NAZARJE
TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE
TUŠAR INŽENIRING D.O.O.
TV SHOP D.O.O.
U.C.B. 06 D.O.O.
UMCO, D.O.O.
UNA-LINE D.O.O.
UNISOFT D.O.O.
UNITRA D.O.O.
UPIMOL 2000 D.O.O.
URBAS D.O.O.
URSULA D.O.O.
USO D.O.O.
VAKO D.O.O.
VARIMAT D.O.O.
VEKOL D.O.O.
VENDITOR D.O.O.LJUBLJANA
VENUS TRADE D.O.O. RAKEK
VEPOS D.O.O.
VERIGA TREBNJE D.O.O.
VESCO D.O.O.
VIAST D.O.O.
VIDEOPRODUKCIJA KREGAR D.O.O.
VIDOC D.O.O
VISING D.O.O. MOZIRJE
VOGA D.O.O.
VOGU D.O.O.
VOGU D.O.O.
VRTNARSTVO CELJE D.O.O.
VRTOVEC D.O.O
VUK MIRAN D.O.O.
W.A.M. TRICOTS D.O.O.
WESTERN WIRELESS INTERNAT. D.O.O.
XENON-FORTE D.O.O.
Z.M.E.S. D.O.O.
ZAGORC D.O.O.
ZEOTAN BEDIČ IN PARTNER, TRG. D.N.O.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO LJUTOMER
ZORA D.O.O.
ZSSS OBMOČNI SVET IDRIJA
ZSSS SINDIKAT PODJETJA
TRELES TREBNJE
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
LJUBLJANA
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
ŠENTJUR
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
TREBNJE
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN PRLEKIJA
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN KOČEVJE
ŽAREK MURSKA SOBOTA D.O.O.

Transakcijski račun v banki

06000-0064876033
02321-0017844658
17000-0000000328
02022-0018215105
10100-0029066045
02024-0010994230
02033-0010219729
03181-1012246227
03131-1061194586
02035-0090397115
06000-0892674324
02085-0016016811
05100-8010041529
30000-0003965881
03138-1012711994
10100-0029063232
04515-0000267452
07000-0000011245
06000-0003690082
13426-0012816397
13426-0010432622
06000-0042944915
03119-1010443125
03137-1010323224
03138-1010939125
02045-0015514371
02056-0013995879
02059-0014891333
02036-0011412197
04430-0000219334
02029-0014823157
02085-0019948027
02035-0015356751
03154-1005952735
04430-0000264730
13426-0012713674
02033-0010506558
14000-0558125763
04202-0000266978
11971-0018482943
02042-0012824611
04515-0000269004
02922-0011287303
02021-0016436174
06000-0083661344
03108-1009793667
33000-3080198228
30000-0004008561
06000-0031092194
03121-1086264532
02150-0013693192
11430-0010262803
03100-1085414677
03134-1005788136
03180-1008506247
02045-0014760681
12498-0035653474
12343-0014361324
20470-0013243846
02244-0014215296
11971-0018457723
02014-0018909435
06000-0511538820
11971-0016585429
12341-0017950228
03113-1000516924
12358-0017762767

Uradni list Republike Slovenije

Št.

49 / 14. 6. 2001 / Stran 5319

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 18. 6. do 24. 6. 2001
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 12. junija 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banka Slovenije

VSEBINA

Stran

VLADA
2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o taksi za obremenjevanje vode
2654. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
2655. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
2656. Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog
2657. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za goveje meso

5253
5254
5255
5257
5257

MINISTRSTVA
2658. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
2659. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor
2660. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur
2661. Odredba o označbi tradicionalnega ugleda za Belokranjsko pogačo
2662. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 2001

5258
5258
5259
5259
5260

BANKA SLOVENIJE
2714.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. 6. do 24. 6. 2001

5314

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
2663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2000
2664. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
BRASLOVČE
2665. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
2666. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Braslovče
2667.

BREŽICE
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini
Brežice

Stran

2668. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Obrtna cona Krška vas (SD ZNOCKV-1)
2669. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
»Meddržavni mejni prehod Slovenska vas«, Občine Brežice – dopolnitev 2001/3
2670. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
»Meddržavni mejni prehod Rigonce« Občine Brežice
– dopolnitev 2001/4
CELJE
2671. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2672. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma
klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje
2673. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje

5269
5269
5270

5271
5271

HRPELJE-KOZINA
2676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000

5272

2678.
2679.
2680.
2681.

5263
2682.
5264

5267

HORJUL
2675. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul

2674.

2677.

5262

5266

DOBROVA-POLHOV GRADEC
Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

5261
5262

5264

IDRIJA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v Občini Idrija
Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta
Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 – Ledinska planota

5272
5273
5279
5280
5280
5282

Stran
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2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – Zahodni
del občine
2684. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh
2685. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
KANAL OB SOČI
2686. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu
LJUTOMER
2687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center
Ljutomer
2688. Obvezna razlaga drugega odstavka 55. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
2689. Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje
v vrtcih v Občini Ljutomer
MISLINJA
2690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2691.

2692.
2693.
2694.
2695.

2696.
2697.

MEŽICA
Odlok – koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Mežica
NOVO MESTO
Program priprave zazidalnega načrta tovarne Adria mobil
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Novo mesto, dopolnjen v letih 1986 do 1999
Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih v Mestni občini Novo mesto

Stran

2698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1210/3 (Novo mesto)
5283
5284
5285

5287

ODRANCI
2699. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2001
2700. Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
2701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
2702.

POLZELA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela
za leto 2000
Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri
Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranje
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

5289

2703.

5290

2704.

5290

2705.

5290

SEMIČ
2706. Sklep o povišanju cen

5291

5294
5296
5297

SVETA ANA
2707. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana
2708. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana
ŠKOFLJICA
2709. Sklep o povprečni ceni komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju urejanja VS 11/1 – Glinek
2710. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
in vrtec Škofljica
2711.

5300
2712.
5301
2713.
5302

TABOR
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Tabor
TRŽIČ
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič

5303
5303
5305

5305

5306
5306
5307
5309
5309
5309
5311

5312
5312

5313

5313

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

