
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št.
 51 Ljubljana, četrtek 21. 6. 2001 Cena 1400 SIT ISSN 1318-0576 Leto XI

VLADA

2772. Uredba o nabavi, posesti in nošenju orožja v
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji

Za izvajanje zakona o Slovenski obveščevalno-varno-
stni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00
in 31/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski

obveščevalno-varnostni agenciji

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta uredba ureja pravico Slovenske obveščevalno-var-

nostne agencije do nabave in pravico uradnih oseb Sloven-
ske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedi-
lu: agencija) do posesti in nošenja ter hranjenja in vzdrževa-
nja službenega orožja in streliva.

II. NABAVA OROŽJA

2. člen
Agencija nabavlja orožje v skladu s splošnimi predpisi,

če predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje v
agenciji ne določajo drugače.

III. PRAVICA DO POSESTI IN NOŠENJA OROŽJA

3. člen
Pravico do posesti in nošenja službenega orožja imajo

uradne osebe agencije, ko neposredno izvajajo naloge taj-
nega pridobivanja podatkov ter naloge varnostnega prever-
janja in druge naloge, pomembne za varnost določenih oseb
in objektov, pri katerih je povečana nevarnost za njihovo
varnost, zdravje ali življenje, ko to odredi vodja pristojne
organizacijske enote agencije.

4. člen
Uradne osebe agencije imajo pod pogoji iz prejšnjega

člena te uredbe pravico do posesti in nošenja službenega
orožja:

– zaradi zagotavljanja lastne varnosti,
– za varovanje službenih prostorov agencije,
– za varovanje prenosov pošiljk, ki vsebujejo tajne po-

datke označene z vrsto tajnosti – državna ali uradna tajnost
in stopnjo zaupnosti – strogo zaupno ter dokumentov, ki so
v skladu z mednarodnimi pogodbami označeni z določeno
vrsto tajnosti in stopnjo zaupnosti,

– zagotavljanja varnosti tajnega pridobivanja podatkov
iz 19. in 20. člena zakona o Slovenski obveščevalno-varno-
stni agenciji (v nadaljnjem besedilu: ZSOVA),

– varovanja direktorja in gostov agencije v primerih
sodelovanja in izmenjave podatkov na podlagi 7. člena
ZSOVA,

– varovanja posebej izpostavljenih uradnih oseb agen-
cije, za katere tako odredi direktor agencije.

V primerih iz prejšnjega odstavka sme uradna oseba
agencije uporabiti strelno orožje samo, če ne more dru-
gače:

– odvrniti od sebe ali druge uradne osebe agencije
neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo
njegovo življenje,

– odvrniti neposrednega protipravnega napada na ose-
bo ali objekt, ki ga varuje, ter tako, da s tem ne ogroža
drugih ljudi in da so posledice uporabe orožja čim milejše.

5. člen
Za neposredni protipravni napad iz prejšnjega člena se

šteje zlasti napad s strelnim orožjem, nevarnim orodjem ali
drugim predmetom ali kakršenkoli drug neposredni proti-
pravni napad, s katerim se lahko ogrozi življenje napadene
ali druge uradne osebe. Za napad s strelnim orožjem se
šteje tudi poteg ali poskus potega strelnega orožja.

Po prenehanju neposrednega protipravnega napada
orožja ni več dovoljeno uporabiti.

6. člen
Preden uradna oseba agencije uporabi strelno orožje,

mora, kadar okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero
naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: “Stoj, stre-
ljal bom!“ in z opozorilnim strelom.

7. člen
Uradna oseba agencije pridobi pravico do posesti in

nošenja službenega orožja na podlagi pisnega pooblastila
za nošenje orožja iz 14. člena te uredbe, ki ga izda direktor
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ko uradna ose-
ba agencije uspešno opravi preizkus znanja, ki je s splošni-
mi predpisi določen za pridobitev te pravice.
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Poleg usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega
odstavka morajo uradne osebe agencije, ki imajo zaradi
opravljanja nalog agencije pravico do posesti, nošenja in
uporabe službenega orožja, enkrat letno opraviti tudi prakti-
čen preizkus iz streljanja in rokovanja z orožjem po progra-
mu in postopku, ki ga določi direktor Slovenske obveščeval-
no-varnostne agencije.

IV. NOŠENJE IN PREVOZ OROŽJA

8. člen
Uradne osebe agencije, ki imajo pravico do posesti in

nošenja službenega orožja so opremljene s kratkocevnim
orožjem in pripadajočim kompletom streliva in priborom za
to orožje, ki je v osebni zadolžitvi. V to orožje so uvrščene
vse vrste pištol in revolverjev, razen signalnih in zračnih.

Dolgocevno orožje (vse vrste pušk) ter avtomatsko oro-
žje nosijo uradne osebe agencije takrat, ko to odredi direk-
tor agencije.

Če odda orožje v popravilo, preizkus ali iz drugih opra-
vičenih razlogov, se uradni osebi agencije dodeli drugo
kratkocevno orožje. Predlog za začasno dodelitev drugega
orožja poda predstojnik organizacijske enote.

9. člen
Kadar uradna oseba agencije pri opravljanju nalog nosi

službeno orožje, mora imeti pri sebi službeno izkaznico in
pooblastilo za nošenje orožja.

Uradne osebe nosijo službeno kratkocevno orožje v
torbici za prikrito nošenje orožja. V izjemnih primerih se
glede na vrsto nalog lahko orožje nosi tudi na drug način, ki
omogoča učinkovitejšo uporabo.

10. člen
Orožje in strelivo, ki ni v osebni zadolžitvi in ga je treba

prepeljati na strelišče ali v drugo enoto agencije, prevažajo
uradne osebe agencije navedene v 2. členu te uredbe po
nalogu neposrednega predstojnika.

V. POROČANJE

11. člen
O vsakem primeru uporabe orožja mora uradna oseba

agencije poleg vodje organizacijske enote takoj obvestiti
tudi policijo ter napisati poročilo in ga izročiti vodji organiza-
cijske enote, ta pa ga mora takoj poslati direktorju agencije.
V poročilu mora biti poleg datuma, časa in kraja uporabe
orožja navedeno proti komu in iz kakšnih razlogov je bilo
uporabljeno orožje, posledice uporabe in druge okoliščine,
pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe
orožja.

12. člen
V vsakem primeru uporabe orožja mora direktor agen-

cije določiti tričlansko komisijo. Komisija razišče okoliščine
uporabe orožja, sestavi zapisnik in da pisno mnenje o tem,
ali je bilo orožje zakonito in strokovno uporabljeno.

Poročilo in izdelano mnenje komisije je treba poslati
direktorju agencije.

VI. IZDAJANJE IN ZADOLŽEVANJE OROŽJA

13. člen
Direktor agencije določi uradne osebe agencije, ki po-

sebej skrbijo za prevzemanje in izdajanje orožja, hrambo in

vzdrževanje orožja, ki ni v uporabi, ter vodijo predpisane
evidence (v nadaljevanju: skrbnik orožja).

Evidenca o nabavi in izdaji orožja, streliva in opreme ter
izdanih pooblastil, se vodi na obrazcih št. 1, 2 in 3, ki so
sestavni del te uredbe.

14. člen
Ob izročitvi orožja s priborom in streliva izda direktor

agencije uradni osebi agencije tudi pisno pooblastilo za
nošenje orožja.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka je izdano v obliki
plastificirane identifikacijske kartice v velikosti 85 mm x 55
mm z vsebino, razvidno iz obrazca št. 4, ki je sestavni del te
uredbe.

VII. VZDRŽEVANJE IN HRAMBA OROŽJA

15. člen
Uradna oseba agencije, ki ji je zaupano orožje, mora

skrbeti, da je orožje v brezhibnem stanju, redno vzdrževano,
očiščeno in ustrezno zavarovano ter v času, ko orožja ne
nosi, skrbno shranjeno v primernem prostoru, zavarovanem
pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred drugo nevar-
nostjo ali zlorabo.

Orožje je prepovedano posojati drugim.

16. člen
Orožje in strelivo, ki se hrani v prostorih agencije, mora

biti v posebej določenem prostoru in zavarovano tako, da ni
dostopno neupravičenim osebam ter pred drugo obliko zlo-
rabe ali nevarnosti.

Uradne osebe agencije smejo v primerih, ko to odredi
predstojnik pristojne organizacijske enote agencije, orožje
in strelivo, ki je v njihovi osebni zadolžitvi, hraniti tudi na
svojem domu. V teh primerih je treba orožje in strelivo pri-
merno zavarovati pred tatvino, požarom, dostopom neupra-
vičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.

17. člen
Nadzor nad hrambo in vzdrževanjem orožja v agenciji

opravlja pristojna organizacijska enota agencije. Pri tem pre-
veri predvsem, ali uradne osebe agencije in skrbniki orožja
ravnajo v skladu z določbami te uredbe. O svojih ugotovitvah
sestavi poročilo, ki ga posreduje direktorju agencije.

VIII. VRNITEV IN ODVZEM OROŽJA

18. člen
Po prenehanju opravičenih razlogov za posest in no-

šenje službenega orožja mora uradna oseba agencije vr-
niti službeno orožje in strelivo predstojniku organizacijske
enote.

Orožje in strelivo iz prejšnjega odstavka je treba dosta-
viti v organizacijsko enoto, pristojno za materialne in finan-
čne zadeve.

Ob prenehanju delovnega razmerja v agenciji iz katere-
ga koli razloga je uradna oseba agencije dolžna vrniti službe-
no orožje in strelivo v organizacijsko enoto, navedeno v
prejšnjem odstavku.

19. člen
Orožje s priborom in strelivo mora uradna oseba agen-

cije vrniti oziroma se ji odvzame:
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– če ji preneha delovno razmerje v agenciji,
– če je razporejena na delovno mesto, za katero noše-

nje orožja ni predpisano,
– če je začasno odstranjena z dela ali delovnega mesta

v agenciji,
– če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtož-

ni predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – zača-
sno, do zaključka kazenskega postopka,

– če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno
kazen za kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja
po uradni dolžnosti.

Službeno orožje, ki je odvzeto po prejšnjem odstavku,
se hrani v organizacijski enoti iz prejšnjega člena te uredbe.

IX. ODGOVORNOST

20. člen
Za nezakonito nošenje in uporabo orožja ali neustrez-

no vzdrževanje, hrambo in varovanje orožja je uradna oseba
agencije odgovorna disciplinsko, odškodninsko in kazen-
sko.

X. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 222-07/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2773. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov
sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99 in
zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode

iz naprav za čiščenje odpadnih plinov
sežigalnice odpadkov in pri sosežigu

odpadkov*

1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti parametrov odpa-

dne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice
odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov in ukrepe za
zmanjševanje emisije snovi pri odvajanju te odpadne vode.

Za vprašanja o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za čiščenje dimnih plinov sežigalnice odpad-
kov ali naprave za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
odpadne vode iz naprav za čiščenje dimnih plinov), ki niso
urejena s to uredbo, se uporabljajo določbe za tehnološke
odpadne vode iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96), za vprašanja obratovalnega monitoringa, ki niso
urejena s to uredbo, pa določbe za tehnološke odpadne
vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Urad-
ni list RS, št. 35/96 in 29/00).

2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so odpadki

po predpisu o ravnanju z odpadki.
2. Nevarni odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so

nevarni odpadki po predpisu o ravnanju z odpadki.
3. Sežigalnica odpadkov (v nadaljnjem besedilu: seži-

galnica) je nepremična ali premična naprava, namenjena za
toplotno obdelavo odpadkov z izkoriščanjem pridobljene
zgorevalne toplote ali brez njega. Toplotna obdelava vključu-
je sežiganje z oksidacijo odpadkov kot tudi pirolizo, uplinja-
nje, obdelavo v plazmi ali druge postopke toplotne obdela-
ve, če se produkti obdelave naknadno sežgejo.

Sežigalnica je celotna postavitev objektov in naprav za
sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo odpad-
kov, vseh linij za sežiganje in sistemov za oskrbo z odpadki,
gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpadne pline,
naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov sežiganja in od-
padne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter naprav in si-
stemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje in registri-
ranje pogojev sežiganja.

4. Naprava za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedi-
lu: naprava za sosežig) je nepremična ali premična naprava,
ki je zlasti namenjena proizvodnji energije ali določenih iz-
delkov, v kateri se odpadki uporabljajo kot običajno ali kot
dodatno gorivo ali pa toplotno obdelajo za namen odstranje-
vanja. Če se v napravi iz prejšnjega stavka sosežig odpad-
kov izvaja tako, da je glavni namen toplotna obdelava od-

* Ta uredba povzema vsebino direktive ES o sežiganju odpadkov
(2000/76/EC) v delu, ki se nanaša na emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu
odpadkov.

padkov in ne proizvodnja energije ali izdelkov, se naprava
šteje za sežigalnico.

Naprava za sosežig je celotna postavitev objektov in
naprav za sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo
odpadkov, vseh linij za sosežiganje in sistemov za oskrbo z
odpadki, gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpa-
dne pline, naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov seži-
ganja in odpadne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter
naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje
in registriranje pogojev sežiganja.

5. Obstoječa sežigalnica je sežigalnica, ki je zgrajena
ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred
uveljavitvijo te uredbe zanjo pridobljeno gradbeno ali enotno
dovoljenje.

6. Obstoječa naprava za sosežig je naprava, ki obratu-
je na dan uveljavitve te uredbe skladno s predpisi kot napra-
va za sosežig ali je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridoblje-
no gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo naprave zaradi
sosežiga odpadkov.

7. Dioksini in furani so poliklorirani dibenzo-p-dioksini
in dibenzofurani iz seznama, določenega v prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe.

8. Upravljavec je pravna ali fizična oseba, ki upravlja
sežigalnico ali napravo za sosežig in je skladno s predpisi
odgovoren za tehnične in druge pogoje njenega obratova-
nja.

9. Dovoljenje za sežiganje je dovoljenje za odstranjeva-
nje odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

3. člen
Določbe te uredbe veljajo za vse sežigalnice in naprave

za sosežig, razen za:
1. tiste, v katerih se sežigajo ali sosežigajo samo:
– rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
– rastlinski odpadki iz proizvodnje hrane, če se s seži-

ganjem pridobljena toplota uporablja,
– vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne pa-

pirne kaše in papirja iz nje, če gre za sosežig na kraju proiz-
vodnje in se s sežiganjem pridobljena toplota uporablja,

– odpadki iz lesa razen tistih, ki lahko zaradi obdelave
lesa z zaščitnimi sredstvi in premazi vsebujejo halogenirane
organske spojine ali težke kovine in so predvsem odpadki
pri graditvi ali rušenju objektov,

– odpadki iz plute,
– radioaktivni odpadki,
– klavnični odpadki in kužni material živalskega pore-

kla, ki so urejeni s predpisi s področja veterinarstva, ali
– odpadki, nastali pri raziskovanju in izkoriščanju nafte

in plina na morju, če se sežigajo na morju, in
2. eksperimentalne naprave, ko se uporabljajo za raz-

iskave, razvoj in testiranje za namen izboljšanja postopkov
sežiganja, če je letna količina sežganih odpadkov manjša od
50 ton.

4. člen
Pri sežigalnici ali napravi za sosežig je treba zagotoviti,

da so izpusti snovi z odvajanjem odpadne vode iz naprav za
čiščenje odpadnih plinov čim manjši, kolikor to omogoča
uporaba najboljših, v praksi uspešno preizkušenih in na trgu
dostopnih tehnologij in postopkov ob razumno višjih stro-
ških.

Odpadno vodo iz prejšnjega odstavka je treba pred
odvajanjem očistiti tako, da je emisija snovi z odvajanjem v
vode skladna s predpisi.
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5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za

čiščenje odpadnih plinov so določene v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz prejšnje-
ga odstavka določajo največji delež snovi, ki se lahko prena-
šajo iz emisije snovi v zrak iz naprav za čiščenje odpadnih
plinov na emisijo snovi iz sežigalnice ali naprave za sosežig v
vode.

6. člen
Mejne vrednosti iz prvega odstavka prejšnjega člena

veljajo za vrednosti parametrov na iztoku odpadne vode iz
naprav za čiščenje dimnih plinov iz sežigalnice ali naprave za
sosežig.

7. člen
Če se odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih

plinov čistijo v čistilni napravi sežigalnice ali naprave za
sosežig skupaj z drugimi odpadnimi vodami, ki nastajajo v
sežigalnici ali napravi za sosežig, se meritve pretoka odpa-
dne vode in parametrov iz priloge 2 te uredbe izvajajo:

– na iztoku odpadne vode iz naprave za čiščenje od-
padnih plinov pred vstopom te odpadne vode v čistilno
napravo,

– na iztoku vsake druge odpadne vode, ki nastaja v
sežigalnici ali napravi za sosežig, pred vstopom te odpadne
vode v čistilno napravo, in

– na iztoku očiščene mešanice odpadnih vod iz seži-
galnice ali naprave za sosežig.

Vrednosti parametrov, ki so v očiščeni mešanici odpa-
dnih vod iz tretje alinee prejšnjega odstavka posledica odpa-
dne vode iz naprave za čiščenje odpadnih plinov, se določi-
jo z izračunom bilance masnih tokov.

Redčenje odpadne vode iz naprave za čiščenje odpa-
dnih plinov z drugimi odpadnimi vodami, ki nastajajo v seži-
galnici ali napravi za sosežig, z namenom, da niso prekora-
čene predpisane mejne vrednosti parametrov iz priloge 2 te
uredbe, je prepovedano.

8. člen
Če se odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih

plinov čistijo v čistilni napravi izven sežigalnice ali naprave za
sosežig, namenjeni samo čiščenju takšnih odpadnih voda,
mejne vrednosti iz prvega odstavka 5. člena te uredbe velja-
jo za vrednosti parametrov na iztoku odpadne vode iz čistil-
ne naprave.

Če se odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih
plinov čistijo v čistilni napravi izven sežigalnice ali naprave za
sosežig skupaj z odpadnimi vodami drugih virov onesnaže-
vanja, se meritve pretoka odpadne vode in parametrov iz
priloge 2 te uredbe izvajajo:

– na iztoku odpadne vode iz naprave za čiščenje od-
padnih plinov pred vstopom te odpadne vode v čistilno
napravo,

– na iztoku odpadne vode iz vsakega drugega vira one-
snaževanja pred vstopom te odpadne vode v čistilno napra-
vo, in

– na iztoku očiščene mešanice odpadnih vod iz čistilne
naprave.

Vrednosti parametrov, ki so v očiščeni mešanici odpa-
dnih vod iz tretje alinee prejšnjega odstavka posledica odpa-
dne vode iz naprave za čiščenje odpadnih plinov, se določi-
jo z izračunom bilance masnih tokov.

Redčenje odpadne vode iz naprave za čiščenje odpa-
dnih plinov z drugimi odpadnimi vodami, ki nastajajo v virih
onesnaževanja zunaj sežigalnice ali naprave za sosežig, z

namenom, da niso prekoračene predpisane mejne vredno-
sti parametrov iz priloge 2 te uredbe, je prepovedano.

9. člen
Mejna koncentacija neraztopljenih snovi ter vsakega

od anorganskih in organskih parametrov iz priloge 2 te ured-
be v očiščeni mešanici odpadnih vod se določi z naslednjim
izračunom bilance masnih tokov:
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kjer je:
– KM koncentracija parametra v očiščeni mešanici od-

padnih vod iz čistilne naprave;
– Ki koncentracija parametra v odpadni vodi na iztoku

vsake posamezne odpadne vode, vključno s koncentracijo
parametra na iztoku odpadne vode naprave za čiščenje
odpadnih plinov, pred vstopom v čistilno napravo znotraj
sežigalnice ali naprave za sosežig v primeru iz 7. člena te
uredbe oziroma koncentracija parametra v odpadni vodi na
iztoku iz vsakega posameznega vira onesnaževanja, vključ-
no s koncentracijo parametra na iztoku odpadne vode iz
naprave za čiščenje odpadnih plinov, pred vstopom v čistil-
no napravo v primeru iz 8. člena te uredbe;

– Qi pretok odpadne vode na iztoku vsake posamezne
odpadne vode, vključno s pretokom odpadne vode na izto-
ku odpadne vode naprave za čiščenje odpadnih plinov,
pred vstopom v čistilno napravo znotraj sežigalnice ali na-
prave za sosežig v primeru iz 7. člena te uredbe oziroma
pretok odpadne vode na iztoku iz vsakega posameznega
vira onesnaževanja, vključno s pretokom odpadne vode na
iztoku naprave za čiščenje odpadnih plinov, pred vstopom v
čistilno napravo v primeru iz 8. člena te uredbe, in

– η učinek čiščenja čistilne naprave za skupno čišče-
nje odpadnih voda.

10. člen
Sežigalnica ali naprava za sosežig čezmerno obreme-

njuje okolje z emisijo snovi v vode iz naprav za čiščenja
odpadnih plinov, če:

– je najmanj ena od povprečnih dnevnih vrednosti pH
izven intervala od 6,5 do 9,0,

– je najmanj ena od povprečnih dnevnih vrednosti tem-
perature večja od 35 °C,

– najmanj ena od izmerjenih vrednosti neraztopljivih
snovi v odpadni vodi presega 45 mg/l,

– več kot 5% izmerjenih vrednosti neraztopljivih snovi v
odpadni vodi presega 30 mg/l,

– najmanj ena od izmerjenih koncentracij anorganskih
parametrov, iz priloge 2 te uredbe, presega predpisano
mejno vrednost,

– najmanj ena od izmerjenih koncentracij policikličnih
aromatskih ogljikovodikov presega mejno vrednost iz prilo-
ge 2 te uredbe, ali

– najmanj ena od izmerjenih koncentracij furanov in
dioksinov v obdobju koledarskega leta presega mejno vre-
dnost iz priloge 2 te uredbe.

11. člen
V okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v vo-

de je treba ne glede na določbe o pogostosti meritev in času
vzorčenja reprezentativnega vzorca iz pravilnika, ki ureja
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prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, zago-
toviti izvajanje:

– trajnih meritev pH, temperature in pretoka odpadne
vode,

– dnevnih meritev neraztopljenih snovi v odpadni vodi
na podlagi štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca, od-
vzetega na pretočno sorazmeren način,

– občasnih meritev anorganskih parametrov, iz priloge
2 te uredbe, najmanj enkrat mesečno na podlagi štiriindvaj-
seturnega reprezentativnega vzorca, odvzetega na pretočno
sorazmeren način,

– meritev koncentracij policikličnih aromatskih ogljiko-
vodikov (PAH) v odpadni vodi najmanj enkrat mesečno na
podlagi štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca, od-
vzetega na pretočno sorazmeren način, in

– najmanj enkrat na vsakih šest mesecev meritve diok-
sinov in furanov v odpadni vodi.

V obdobju prvih dvanajst mesecev obratovanja seži-
galnice ali naprave za sosežig je treba meritve dioksinov in
furanov v odpadni vodi izvajati vsaj enkrat na vsake tri
mesece.

12. člen
Meritve iz prejšnjega člena je treba izvajati po progra-

mu obratovalnega monitoringa emisije snovi v vode.
Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-

ke o:
– značilnostih sežigalnice ali naprave za sosežig, ki so

pomembne za emisijo snovi v vode,
– značilnostih naprave za čiščenje odpadnih plinov se-

žigalnice ali naprave za
– lastnostih odpadkov, ki se sežigajo ali sosežigajo, ki

so pomembne za emisijo snovi v vode,
– značilnostih čistilne naprave za odpadne vode iz na-

prave za čiščenje odpadnih plinov,
– snoveh v odpadni vodi naprave za čiščenje odpadnih

plinov in obratovalnih parametrih, ki so predmet trajnih in
občasnih meritev,

– merilnih mestih,
– metodah vzorčenja in merjenja,
– načinu izračuna bilance masnega toka vsakega od

parametrov odpadne vode iz priloge 2 te uredbe, skladno z
določbami 9. člena te uredbe,

– času vzorčenja in načinu vzorčenja v času izvajanja
posamezne meritve v okviru občasne meritve, in

– programu kalibriranja merilnih naprav za trajne meri-
tve in rednih letnih testiranj merilne opreme.

Program kalibriranja merilnih naprav iz prejšnjega od-
stavka mora predvideti kalibriranje najmanj enkrat vsake tri
leta.

Program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka
tega člena mora izdelati oseba, ki izpolnjuje pogoje, določe-
ne za izvajanje monitoringa v predpisu, ki ureja prve meritve
in obratovalni monitoring odpadnih vod.

Program iz prvega odstavka tega člena je sestavni del
vloge za dovoljenje za sežiganje.

13. člen
Če upravljavec na podlagi meritev ugotovi, da sežigal-

nica ali naprava za sosežig z emisijo snovi v vode iz naprav
za čiščenja odpadnih plinov čezmerno onesnažuje okolje,
mora o tem takoj obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo
okolja.

14. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), v dovoljenju za sežiganje določi tudi
najdaljši dovoljeni čas, v katerem lahko, ob tehnično neizo-
gibnih ustavitvah ali motnjah v delovanju čistilne naprave za
odpadne vode ali merilnih naprav sežigalnica ali naprava za
sosežig začasno čezmerno obremenjuje okolje z emisijo
tistih snovi pri odvajanju odpadne vode, za katere so predpi-
sane mejne vrednosti.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznu-

je za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če:

– ne zagotovi izvajanja meritev iz 11. člena te uredbe,
ali

– ne obvesti inšpektorja, pristojnega za varstvo oko-
lja, o čezmernem obremenjevanju okolja po 13. členu te
uredbe.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
gospodarske družbe ali druge pravne osebe.

17. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena te ured-

be lahko ministrstvo do 1. januarja 2008 za obstoječo seži-
galnico dovoli preseganje mejne vrednosti za neraztopljene
snovi, vendar največ toliko, da 80% izmerjenih vrednosti ne
presega 30 mg/l in nobena od njih 45 mg/l.

18. člen
Upravljavci morajo obstoječe sežigalnice ali naprave za

sosežig prilagoditi zahtevam te uredbe do 31. decembra
2005.

19. člen
Kadar ministrstvo odredi pripravo in izvedbo sanacij-

skega programa za obstoječo sežigalnico ali napravo za
sosežig, ki čiščenja odpadne vode iz naprav za čiščenje
dimnih plinov nima urejenega skladno s predpisi, v soglasju
k sanacijskemu programu določi tudi količine in vrste od-
padkov, ki jih lahko upravljavec v času izvajanja programa
letno sprejme v sežig oziroma sosežig.

Ministrstvo določi količine in vrste odpadkov iz prej-
šnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zara-
di odvajanja odpadnih vod iz naprav za čiščenje dimnih
plinov, ki je sestavni del sanacijskega programa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-33/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1

IZRAČUN EKVIVALENTOV ZA DIOKSINE IN FURANE

Za določitev vsote koncentracij dioksinov in furanov se vsaka izmerjena masna koncentracija posameznih dioksinov in
furanov v tabeli 1 pomnoži s pripadajočim faktorjem toksične ekvivalence, dobljeni rezultati pa se seštejejo.

Tabela 1

Faktor toksične ekvivalence

2,3,7,8 - Tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 0.5
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0.01

- Oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0.001
2,3,7,8, - Tetraklordibenzofuran (TCDF) 0.1
2,3,4,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0.5
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0.05
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
2,3,4,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,4,6,7,8, - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0.01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0.01

- Oktaklordibenzofuran (OCDF) 0.001

PRILOGA 2

MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV ODPADNE VODE

Tabela: mejne vrednosti parametrov odpadne vode

Parameter Izražen kot Enota Mejna vrednost

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura °C 30
pH vrednost 6,5–9,0
Neraztopljene snovi
(velja za vse meritve) Mg/l 45
Neraztopljene snovi
(velja za 95% meritev) Mg/l 30
II. ANORGANSKI PARAMETRI
Arzen As Mg/l 0,15
Baker Cu Mg/l 0,5
Cink Zn Mg/l 1,5
Kadmij Cd Mg/l 0,05
Celotni krom Cr Mg/l 0,5
Nikelj Ni Mg/l 0,5
Svinec Pb Mg/l 0,2
Živo srebro Hg Mg/l 0,03
Talij Tl Mg/l 0,05
Živo srebro Hg Mg/l 0,03
III. ORGANSKI PARAMETRI
Policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH Mg/l 0,1
Dioksini in furani (a) Mg/l 0,3

(a) vsota dioksinov in furanov iz priloge 1 te uredbe
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2774. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov
izobraževanja za strokovne sodelavce v
socialnem varstvu

Na podlagi 70. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 56/92 in 42/94 – odl. US RS, 1/99),
12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/99) ter na podlagi
10. točke 6. člena statuta Socialne zbornice Slovenije je
skupščina zbornice na seji dne 29. 3. 2001 sprejela

P R A V I L N I K
o določitvi vrste in stopnje programov
izobraževanja za strokovne sodelavce

v socialnem varstvu

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem pravilnikom Socialna zbornica Slovenije

(v nadaljnjem besedilu: zbornica) izvaja zakonsko oprede-
ljeno nalogo določitve vrste in stopnje programov izobraže-
vanja, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno stro-
kovno usposobljenost za opravljanje posameznih storitev.

2. člen
Zbornica na podlagi svojega poslanstva in s predpisi

določenimi nalogami, javnimi in drugimi zakonskimi poobla-
stili, urejuje način strokovne izvedbe naloge iz 1. člena, s
tem da določa:

a) strokovno opredelitev pojmov, ki so neposredno
vezani na izvedbo naloge:

– strokovni sodelavci v socialnem varstvu,
– posamezne storitve v socialnem varstvu,
– strokovna in poklicna usposobljenost;
b) merila in postopke, ki zagotavljajo strokovnim sode-

lavcem ustrezno usposobljenost za opravljanje posameznih
storitev s področja socialnega varstva:

– vrste in stopnje programov izobraževanja,
– preverjanje usposobljenosti.

3. člen
Določila tega pravilnika veljajo za delavce, ki opravljajo

posamezne socialno-varstvene storitve ali dejavnosti, in si-
cer v:

– javnih socialno-varstvenih zavodih,
– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih na podlagi

koncesije,
– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih, ki so re-

gistrirani za opravljanje socialno-varstvenih storitev in dejav-
nosti,

– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih, katerih de-
javnosti se sofinanciranjo iz proračunskih sredstev,

– pri drugih delodajalcih na področju zaposlovanja, šol-
stva, zdravstva, pravosodja in javne uprave, katerih dejav-
nost je povezana s socialno-varstvenimi vsebinami.

Strokovni sodelavci

4. člen
Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki

opravljajo posamezne storitve, in so končali:

– družboslovne programe izobraževanja (višješolske,
visokošolske ali univerzitetne stopnje) ter imajo opravljeno
pripravništvo in strokovni izpit na področju zaposlovanja,
šolstva, zdravstva, pravosodja in javne uprave ter imajo
ustrezne strokovne reference in delovne izkušnje za podro-
čje socialnega varstva,

– druge izobraževalne programe ali pridobili ustrezno
poklicno kvalifikacijo ter izvajajo posamezne naloge in opra-
vila pri praviloma neposrednem delu z uporabniki socialno-
varstvenih storitev ali dejavnosti, ter so dokazali usposoblje-
nost za strokovno delo po tem pravilniku.

Posamezne storitve

5. člen
Posamezne storitve so:
– socialno-varstvene storitve ali deli teh storitev po za-

konu o socialnem varstvu,
– socialno-varstveni programi ali deli programov,
– druge socialno-varstvene dejavnosti ali deli teh de-

javnosti oziroma dejavnosti s socialno-varstvenimi vsebinami
na drugih področjih;

(v nadaljevanju: posamezne socialno-varstvene storitve
ali dejavnosti).

Strokovna in poklicna usposobljenost

6. člen
Strokovni sodelavci opravljajo strokovno delo, za kate-

rega so strokovno ali poklicno usposobljeni. Nivo usposob-
ljenosti je odvisen od vrste in stopnje zaključenega izobraže-
valnega programa, poklicne kvalifikacije, licence ali delov-
nih izkušenj.

Strokovni sodelavci v izvajanje posameznih socialno-
varstvenih storitev ali dejavnosti vključujejo znanje svoje stro-
ke ali poklica.

Ustrezno usposobljenost za strokovno delo na podro-
čju socialnega varstva ugotavlja zbornica, po postopkih,
določenih v tem pravilniku.

7. člen
Delavci so strokovno usposobljeni, če imajo:
– zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni

program s področja družboslovja, ob ustreznih delovnih
izkušnjah,

– najmanj poklicno izobrazbo in pridobljeno licenco,
certifikat ali drugo potrdilo, ki dokazuje strokovno usposob-
ljenost, ob ustreznih delovnih izkušnjah.

8. člen
Delavci so poklicno usposobljeni, če so:
– zaključili srednješolski strokovni ali poklicni program,

ob ustreznih delovnih izkušnjah,
– pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo.

II. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI
ZA STROKOVNO DELO

9. člen
Zbornica ugotavlja ustreznost izobraževalnih progra-

mov in delovnih izkušenj, ki zagotavljajo strokovnim sodelav-
cem ustrezno strokovno ali poklicno usposobljenost za
opravljanje posameznih socialno-varstvenih storitev ali de-
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javnosti, kar kandidat dokazuje v postopku preverjanja s
predložitvijo dokazil o:

– zaključenih izobraževalnih programih ali modulih,
– doseženih poklicnih kvalifikacijah,
– pridobljenih certifikatih, licencah in drugih potrdilih,
– formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah.

Vrste in stopnje programov izobraževanja

10. člen
O vrstah in stopnjah programov izobraževanja, ki zago-

tavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno strokovno uspo-
sobljenost, zbornica vodi evidenco.

Postopek preverjanja usposobljenosti

11. člen
Zbornica določa postopek preverjanja usposobljeno-

sti, ki vsebuje:
– način prijave kandidata za preverjanje,
– vsebino preverjanja, obseg in zahtevnost neposre-

dnega preizkusa,
– sestavo komisije za preizkus usposobljenosti,
– vsebino in namen potrdila o usposobljenosti za stro-

kovnega sodelavca na področju socialnega varstva,
– način posredovanja ugovorov zoper strokovno delo v

postopku preverjanja.

12. člen
Postopek se začne s prijavo kandidata, s predložitvijo

dokazil, za preverjanje usposobljenosti. Zbornica kandidata
obvesti o rezultatu preverjanja v roku 60 dni po popolni
prijavi ter praviloma določi rok za preizkus usposobljenosti
pred komisijo.

13. člen
Preverjanje usposobljenosti za izvajanje posameznih

socialno-varstvenih storitev in drugih dejavnosti na področju
socialnega varstva obsega:

– pregled dokazil,
– mnenje o kandidatovi usposobljenosti za storitev, del

storitve ali dejavnosti na področju socialnega varstva,
– določitev zahtevnosti preizkusa usposobljenosti pred

komisijo.
Preverjanje usposobljenosti je strokovna naloga zbor-

nice in se izvaja v sodelovanju z ekspertno skupino za izo-
braževanje, drugimi eksperti za posamezna področja in stro-
kovnim svetom zbornice.

14. člen
Vsebinski sklopi preizkusa usposobljenosti pred komi-

sijo so:
– ureditev sistema socialne varnosti,
– zakonodaja na področju socialnega varstva,
– vloga določene stroke/poklica v socialnem varstvu,
– uporabniške skupine (potrebe, metode dela),
– kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
– delovanje in struktura socialnih mrež,
– skupinsko delo in delo s posameznikom,
– pravice in dolžnosti uporabnikov,
– veščine in tehnike ter dobra praksa pri delu z upora-

bniki.

15. člen
Kandidat preizkus usposobljenosti v predpisanem okvi-

ru uspešno opravi, če komisija ugotovi, da pri delu zna
izvajati, uporabljati in upoštevati:

– predpise s področja socialnega varstva,
– kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
– potrebe in pravice uporabnikov socialno-varstvenih

storitev,
– posamezne storitve ali dejavnosti s področja social-

nega varstva pri reševanju težav in stisk uporabnikov v okviru
svojega poklica.

V primeru, da kandidat ne dokaže usposobljenosti, mu
komisija določi način dodatnega usposabljanja in rok.

Komisija za preizkus usposobljenosti

16. člen
Preizkus usposobljenosti izvaja tričlanska komisija. Ko-

misijo za preizkus usposobljenosti (v besedilu: komisija) se-
stavljajo po en predstavnik:

– stroke/poklica, v okviru katerega kandidat opravlja
preizkus,

– prakse s področja, kjer kandidat dela ali bo delal,
– področja socialnega varstva.

17. člen
Člani komisije so lahko strokovni delavci ali strokovni

sodelavci, ki imajo 5 let delovnih izkušenj na področju soci-
alnega varstva in ustrezne strokovne reference na področju,
za katerega kandidat opravlja preizkus, ki jih ugotavlja zbor-
nica.

Člane komisije imenuje sekretar zbornice.

Potrdilo o usposobljenosti

18. člen
Delavcem, ki dokažejo usposobljenost za opravljanje

posameznih socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti v okvi-
ru svoje stroke ali poklica, zbornica po tem pravilniku izda
potrdilo, ki vsebuje:

– osebne podatke o kandidatu,
– podatke o njegovi izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji,
– podatek o ravni zahtevnosti usposobljenosti in opred-

elitev storitve ali dejavnosti na področju socialnega varstva,
za katero je kandidat usposobljen,

– časovno veljavnost potrdila.
Potrdilo je ustrezno dokazilo delavcu, da se uvršča

med strokovne sodelavce na področju socialnega varstva.

Reševanje ugovorov

19. člen
Ugovore zoper strokovno delo v postopku preverjanja

usposobljenosti na podlagi pisne vloge kandidata rešuje
sekretar zbornice.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Delavcem, ki na dan sprejema pravilnika opravljajo svo-

je delo na področju socialnega varstva kontinuirano najmanj
3 leta, se ni potrebno prijaviti za postopek preverjanja uspo-
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sobljenosti za strokovno delo v socialnem varstvu, vendar
po tem pravilniku niso strokovni sodelavci.

21. člen
Ne glede na prejšnji člen lahko kandidati sami ali njiho-

vi delodajalci vložijo prijavo za preverjanje usposobljenosti,
kadar presodijo, da je to potrebno zaradi pridobitve ali zadr-
žanja delovnega mesta, napredovanja ali drugih razlogov.

22. člen
Ta pravilnik sprejme skupščina zbornice skladno s sta-

tutom zbornice z dvetretjinsko večino članov in začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 185-8/2001
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Zora Tomič, univ. prof. soc. l. r.
Predsednica

Socialne zbornice Slovenije

OBČINE

AJDOVŠČINA

2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju z odpadki

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 82/93 in 1/96), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) in
33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 7. 6.
2001 sprejel

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

z odpadki

1. člen
V odloku o ravnanju z odpadki (Uradno glasilo Občin

Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/92) se na koncu
5. člena doda nov odstavek, ki se glasi:

“Povzročitelj odpadkov je dolžan odpadke pred odla-
ganjem pripraviti tako, da le ti zavzamejo najmanjši možni

volumen (zaboje iz lepenke razstaviti, lepenko zložiti, pla-
stično embalažo stisniti, lesene zabojčke streti itd.).“

2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Komunalne odpadke, ki so uporabni kot sekundarne

surovine (steklo, papir, tekstil, kovina, guma, plastika in
drugo) in za katere je organizirano njihovo zbiranje in odla-
ganje, je prepovedano nesortirano odlagati na odlagališčih
komunalnih odpadkov. Sortirane odpadke, ki so sekundar-
ne surovine, nevarne gospodinjske odpadke ter kosovne
odpadke, je dovoljeno pripeljati na centralno odlagališče
pod Dolgo Poljano in jih po navodilih osebja odložiti v za to
postavljene posode ali na označena mesta.“

3. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni ta-

ko, da se glasi:
“Odpadke, ki se občasno pojavijo v večji količini, ali jih

iz drugih razlogov ni mogoče odložiti v tipizirane posode, je
dovoljeno na zbirnem mestu odložiti v zvezani, posebej oz-
načeni vrečki za odpadke, kakršne so v prodaji za take
namene in ki vključujejo ob nabavni vrednosti še stroške
zbiranja, odražanja in deponiranja. Izvajalec bo pobiral le
označene vrečke.“
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4. člen
V 12. členu se na koncu prvega odstavka črtajo bese-

de “z razširjeno reprodukcijo“ in nadomestijo z besedilom “s
stroški deponiranja“.

V drugem odstavku istega člena, kot tudi v ostalih čle-
nih tega odloka, se besedilo “Izvršni svet Skupščine“ nado-
mesti z besedo “Svet“.

5. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca o

datumu vselitve in o številu oseb, ki prebivajo v stanovanju
oziroma o datumu, ko so pričeli opravljati poslovno dejav-
nost in o predvideni mesečni količini nastalih komunalnih in
njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.“

6. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Cena zbiranja, odvažanja in deponiranja odpadkov iz

stanovanj in stanovanjskih hiš se določa glede na število
oseb, izraženo s prostornino dodeljenih posod, določeno v
litrih, in številom odvozov na mesec.

Cena zbiranja, odvažanja in deponiranja komunalnih in
njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti, ki nastajajo v poslovnih prostorih, se določa
glede na količino odpadkov, izraženo s prostornino posod,
ki jih uporabljajo oziroma so jih dolžni uporabljati.

Ne glede na gornje določbe, se do dodelitve posod, v
skladu z ločenim načinom zbiranja odpadkov, uporablja ce-
na, ki jo s sklepom določi občinski svet. Pri tem upošteva
prevedbo sedanjega načina obračuna, ki jemlje kot merilo
za obračun površino prostorov, v volumen, izražen v litrih.“

7. člen
Doda se nov 21.a člen, ki se glasi:
“Oseba, ki se izkaže kot lastnik rabljenega osebnega

vozila lahko v zbirnem centru odlagališča odda odjavljeno
vozilo in se s podpisom na listini odreče vsem pravicam do
oddanega vozila.“

8. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek izvajalec kot pravna oseba, če:
1. ne odvaža odpadkov iz naselij, kjer je predpisano

obvezno zbiranje in odstranjevanje ali jih ne odvaža na na-
čin, določen v 15., 16. in 18. členu,

2. ne čisti in vzdržuje zbirnih mest, kjer so razporejene
posode za odpadke, oziroma ne izdela in dopolnjuje ka-
tastra zbirnih mest (17. člen),

3. ne izdela načrta ureditve odlagališča oziroma ne
sprejme pravilnika o upravljanju in vzdrževanju (19. člen),

4. ne sprejme odpadkov, ki jih občasno pripeljejo ob-
čani (21. člen).

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.“

9. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba, z denarno kaznijo 100.000 SIT pa posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:

1. ne odlaga odpadkov, pripravljenih na način, predpi-
san v 5. členu in drugem odstavku 9. člena, v tipizirane
posode za odpadke,

2. ne namesti zadostnega števila košev za odpadke
oziroma jih redno ne prazni (8. člen),

3. krši določila 10. člena,
4. ne obvešča izvajalca o podatkih, ki vplivajo na ceno

odvoza odpadkov (13. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek

odgovorna oseba pravne osebe, kot tudi posameznik, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“

10. člen
Črta se 25. člen odloka.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 353-27/01
Ajdovščina, dne 11. junija 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

2776. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovšči-
na na seji dne 7. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se kot Javno dobro ukinejo naslednje
parc. št. 1246/6 pot v izmeri 71 m2,
parc. št. 1246/7 pot v izmeri 9 m2 in
parc. št. 1246/8 pot v izmeri 44 m2, vse k.o. Skrilje.

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa prenehajo

imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine
Ajdovščina.

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

listu RS.

Št. 353-13/99-2001
Ajdovščina, dne 8. junija 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

2777. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovšči-
na na seji dne 7. 6. 2001 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

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

nepremičnine:
– parc. št. 1493/7 cesta v izmeri 3 m2,
– parc. št. 1494/3 neplodno v izmeri 72 m2 in
– parc. št. 1493/6 neplodno v izmeri 1565 m2, vse

k.o. Gojače.

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa prenehajo

imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine
Ajdovščina.

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

listu.

Št. 462-14/2000-01
Ajdovščina, dne 8. junija 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

BENEDIKT

2778. Odlok o spremembi odloka o povprečni
gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v
Občini Benedikt

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Benedikt
na seji dne 30. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni,

povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega

stavbnega zemljišča v Občini Benedikt

1. člen
1. člen odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih

stroških komunalnega urejanja in vrednosti nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št.
93/99) se spremeni tako, da glasi:

“Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-
ske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja zemljišča za vrednost stavbnega zemljišča, je na
območju Občine Benedikt na dan 31. 12. 2000 znašala
135.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepre-
mičnin v letu 2001.“

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-016/99
Benedikt, dne 11. junija 2001.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2779. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in 3. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 30. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo

in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt

1. člen
Občinski svet občine Benedikt s tem sklepom ustanovi

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Benedikt (v nadaljevanju: SPVCP).

2. člen
SPVCP Občine Benedikt skrbi za razvijanje in uveljav-

ljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne
kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje s pri-
stojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in
drugimi, ki imajo podobne interese.

3. člen
SPVCP Občine Benedikt opravlja zlasti naslednje na-

loge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju var-

nosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udele-

žencev v cestnem prometu – odraslih in otrok;
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,

pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izbo-
ljšanje varnosti;

– organizira razne vzgojno-preventivne akcije z državni-
mi organi, šolami in društvi;

– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne slu-
žbe;

– razvija medobčinsko sodelovanje na področju pro-
metne varnosti na cestah in širše;

– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega pro-
meta;

– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

4. člen
Člani SPVCP so predstavniki organov in organizacij,

društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preven-
tivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
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SPVCP ima pet članov, ki jih imenuje Občinski svet
občine Benedikt, za dobo 4 let. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika namestnika.

SPVCP lahko zaradi obravnave določenih vprašanj po-
vabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih orga-
nov.

5. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lah-

ko svet imenuje komisije.
Sestavo komisij in njihove naloge določi SPVCP s skle-

pom o ustanovitvi.

Način dela SPVCP

6. člen
Predsednik SPVCP pripravlja, sklicuje in vodi seje ter

skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove
odsotnosti ga nadomešča njegov namestnik.

7. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja

na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta
najmanj tri dni pred sejo.

8. člen
SPVCP lahko sprejme poslovnik o delu, kolikor ga ne

sprejme se smiselno uporabljajo določbe poslovnika Občin-
skega sveta občine Benedikt.

9. člen
Opravljanje administrativno-tehničnih nalog za SPVCP

zagotavlja občinska uprava.

10. člen
Člani SPVCP prejemajo za svoje delo nagrade v skladu

z 19. členom pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni
list RS, št. 71/99).

11. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPVCP se na

podlagi vsakoletnega programa dela SPVCP zagotovijo v
občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega
dela in nalog pridobiva sredstva iz drugih virov.

12. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja

ustanovitelj.

13. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 34003-001/99
Benedikt, dne 11. junija 2001.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

PREVALJE

2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prevalje za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na
21. seji dne 4. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje

za leto 2000, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
račun financiranja.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu za leto 2000 so znašali:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
Skupaj prihodki 954,450.874,25
– Davčni prihodki 332,542.369,38
– Nedavčni prihodki 142,437.542,41
– Kapitalski prihodki 254,191.245,30
– Prejete donacije 2,801.648,24
– Transferni prihodki 222,478.068,92
Skupaj odhodki 940,730.140,46
– Tekoči odhodki 203,181.912,42
– Tekoči transferi 213,258.812,60
– Investicijski odhodki 513,516.273,53
– Investicijski transferi 10,773.141,91
Proračunski presežek 13,720.733,79

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –

C) Račun financiranja
Zadolževanje –
Odplačilo domačega dolga 7,999.989,00
Povečanje sredstev na računih 5,720.744,79

Saldo sredstev rezerv v višini 751.187,70 SIT se pre-
nese v leto 2001.

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih

proračuna na koncu leta 2000 v znesku 5,720.744,79 SIT,
se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključne-

ga računa proračuna Občine Prevalje za leto 2000, je se-
stavni del tega odloka.

V splošnem in posebnem delu proračuna je v posa-
meznih stolpcih prikazan veljavni proračun za leto 2000,
realizirani proračun za leto 2000 in indeks med realiziranim
in veljavnim proračunom za leto 2000.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 4. junija 2001.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

2781. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Prevalje

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ob-
vezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) je Občin-
ski svet občine Prevalje na 21. redni seji dne 4. 6. 2001
sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Prevalje

1. člen
V statutu Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) se

v prvem odstavku 1. člena za naseljem Prevalje in pred
naseljem Suhi vrh doda naselje Stražišče.

2. člen
Tretji odstavek 10. člena se na novo glasi:
“Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in

naloge določa zakon:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
– štab civilne zaščite
– in druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa

zakon.“

3. člen
V drugem odstavku 16. člena se sedemnajsta alinea

na novo glasi:
“– imenuje in razrešuje člane drugih organov občine,

ustanovljenih na podlagi zakona,”.

4. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na
svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, ra-
zen če zakon določa drugačno večino.“

5. člen
V celoti se črta tretji odstavek 37. člena.

6. člen
Doda se nov 131. člen, ki se glasi:
“Z dnem, ko začne veljati ta statut preneha veljati na

območju Občine Prevalje statut Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 43/95, 1/97).“

Dosedanji 131. člen postane 132. člen.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04–1/99
Prevalje, dne 4. junija 2001.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

2782. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Prevalje

Na podlagi 36. 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, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 –
sklep US) in 104. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 44/99) je občinski svet na
21. redni seji dne 4. 6. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Prevalje

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Prevalje (Uradni

list RS, št. 44/99) se 42. člen na novo glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.

Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opred-
eljenih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.“

2. člen
V 45. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki

se glasi:
“Opredeljeni so tisti člani občinskega sveta, ki glasuje-

jo “ZA“ oziroma “PROTI“ predlagani odločitvi.“

3. člen
Tretji odstavek 72. člena se na novo glasi:
“Odlok je v prvi obravnavi sprejet, če je zanj glasovala

večina opredeljenih članov občinskega sveta.“

4. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji glasuje večina opredeljenih članov občinskega
sveta.“

5. člen
Tretji odstavek 91. člena se na novo glasi:
“Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina

opredeljenih članov občinskega sveta.“

6. člen
Tretji odstavek 95. člena se na novo glasi:
“Kandidat je imenovan za podžupana, če je zanj glaso-

vala večina opredeljenih članov občinskega sveta.“
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7. člen
Doda se nov 106. člen, ki se glasi:
“Z dnem, ko začne veljati poslovnik Občinskega sveta

občine Prevalje preneha veljati na območju Občine Prevalje
poslovnik o delu sveta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list
RS, št. 54/95, 51/97).“

Dosedanji 106. člen postane 107. člen.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega

sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 032-04–1/99
Prevalje, dne 4. junija 2001.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

2783. Program priprave in sprejemanja ureditvenega
načrta za infrastrukturne objekte in naprave in
dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno
zazidavo Malinek – Dolga Brda

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 21. redni
seji dne 4. 6. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave in sprejemanja ureditvenega načrta

za infrastrukturne objekte in naprave
in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno

zazidavo Malinek – Dolga Brda

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO

1. člen
Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem

od leta 1986–2000, MUV, št. 20/86.
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega razvojnega

plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000,
MUV, št. 18/ 90.

Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990, MUV, št. 20/86.

Spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem, MUV, št. 17/89.

Odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazi-
dalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s sred-
njeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990, št. 350–11/86 (12. 6. 1986),
MUV, št. 15/86.

II. PREDMET IN CILJ

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

bno opraviti v postopku priprave in sprejemanja PIN;

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PIN;
– roki za posamezne faze priprave PIN;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko iz-

vedbenih aktov;
– sestavine, ki se sprejemajo.

III. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO UN

3. člen
– Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97);

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–1999 sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi;

– zakon o stavbnih zemljiščih, Uradni list RS, št. 44/97;
– zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št.

7/99;
– zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 56/99;
– zakon o javnih cestah, Uradni list RS, št. 29/97;
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o

vsebini prostorskih izvedbenih aktov, Uradni list SRS, št.
14/85;

– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč, Uradni list RS, št. 4/99.

4. člen
a) Strokovne podlage in veljavni planski akti
Posebne strokovne podlage za izdelavo prostorskega

izvedbenega akta so bile izdelane s strani EXTRA d.o.o.,
Prevalje.

Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem
od leta 1986–2000, MUV, št. 20/86.

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega razvojnega
plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000,
MUV, št. 18/ 90.

Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990, MUV, št. 20/86.

Spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem, MUV, št. 17/89.

Odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazi-
dalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s sred-
njeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990, št. 350–11/86 (12. 6. 1986),
MUV, št. 15/86.

5. člen
b) Veljavni PIA
Odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koro-

škem, št. 350-5/77, (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78.

IV. VSEBINA IN OBSEG

6. člen
Ureditveni načrt se pripravi z vsebino, kot je predpisa-

na 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) in navodi-
lom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini PIA
(Uradni list SRS, št. 14/85).

Osnutek UN bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev UN
1.2. Ocena investicije komunalnega urejanja območja
1.3. odlok o UN (smernice za pripravo odloka)



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 5389

1.4. Soglasja k UN
2. Grafični del
2. 1. Pregledna situacija M1: 5000
2. 2. Prikaz iz kartografskega dela

DDP Ravne M1: 25000
2. 3. Prikaz iz kartografskega dela

DDP Ravne M1: 5000
2. 4. Kopije katastrskega načrta M1: 2880
2. 5. Topografsko katastrski načrt M1: 500
2. 6. Geodetska situacija M1: 500
2. 7. Načrt preparcelacije zemljišč M1: 500
2. 8. Količbena situacija M1: 500
2. 9. Situacija gradbenih parcel M1: 500
2.10. Situacija funkcionalnih zemljišč M1: 500
2.11. Situacija obstoječih komunalnih

vodov in naprav M1: 500
2.12. Zbirna karta komunalnih vodov

in naprav M1: 500
2.13. Prometna situacija M1: 500
2.14. Ureditvena situacija M1: 500

Odlok o UN
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec

prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka,
ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom UN. Z odlokom o UN
se za obravnavano območje razveljavljajo določila odloka
o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem,
št. 350-5/77, (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78;

V. OBVEZNOSTI ORGANOV, ORGANIZACIJ
IN SKUPNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE

IN SPREJEMANJA UREDITVENEGA NAČRTA
ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV

7. člen
Naročnik in izdelovalec Ureditvenega načrta
Naročnik UN je Občina Prevalje. Izdelovalca UN, ki

mora izpolnjevati pogoje iz 69. člena ZUNDDP, izbere inve-
stitor, koordinator upravno-strokovnih aktivnosti je Oddelek
za premoženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora: zanj
pomočnik predstojnika za urbanistično in prostorsko načrto-
vanje Občine Prevalje.

8. člen
a) Oddelek za premoženjsko-pravne zadeve in urejanje

prostora:
– vodi postopek priprave in sprejemanja UN v vseh

fazah;
– izdela program priprave in sprejemanja UN;
– nadzira izdelavo UN;
– organizira javno razgrnitev osnutka UN skupaj z osnut-

kom odloka in vodi zapisnik o javni razpravi, zbira pripombe;
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet

občine Prevalje;
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrni-

tve in javne obravnave županu in na občinskem svetu.
b) Občinski svet občine Prevalje:
– sprejme program priprave in sprejemanja UN in sprej-

me sklep o pripravi UN;
– obravnava osnutek UN skupaj z osnutkom odloka in

odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sprejme sklep o
javni razgrnitvi z javno razpravo);

– obravnava osnutek UN z osnutkom odloka po javni
razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in
predlogov ter določi izdelavo predloga UN;

– obravnava in sprejme predlog UN z predlogom
odloka.

c) Investitor projekta UN bo zagotovil:
– izdelavo variantnih strokovnih podlag z idejno-tehnič-

nimi rešitvami kot osnovo za izdelavo osnutka UN;
– pridobitev pogojev za izdelavo ureditvenega načrta

(UN);
– smernicami za pripravo odloka (vsebina);
– analizo pripomb in predlogov k javni razgrnitvi in po

javni razpravi k osnutku UN;
– predlog UN;
– čistopis UN (brez oznake predlog) po sprejemu odlo-

ka o UN na občinskem svetu;
– ustrezno število projektov ali izrisov iz UN za potrebe

vodenja postopkov v vseh fazah;
– poravnava stroškov pogojev in soglasij k UN.
Investitor projekta UN izbere izvajalca po svoji presoji,

na osnovi ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih
organizacij.

VI. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV

9. člen
Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogo-

jev, soglasij in mnenj)
Investitor (izdelovalec) pridobi pogoje za izdelavo UN s

strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Javno Komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na

Koroškem;
2. Ministrstvo za zdravje: Zdravstveni inšpektorat

RS,Območna enota Dravograd;
3. Ministrstvo za obrambo, Republiški inšpektorat za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slo-
venj Gradec;

4. Elektro Celje – PE Slovenj Gradec;
5. Telekom Slovenije p.o., PE Maribor;
6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slo-

venj Gradec;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-

stvo narave, izpostava Maribor;
8. Občina Prevalje;
9. Podjetje za urejanje hudournikov d.o.o., Ljubljana.
Od organov in organizacij navedenih v prejšnji točki bo

izdelovalec UN pridobil soglasja k osnutku UN.
Kolikor se v postopku priprave UN ugotovi, da je potre-

bno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja dru-
gih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobi v postopku.

VII. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

10. člen
UN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izdelava strokovnih podlag /so izdelane/;
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

ureditvenega načrta bo izdelovalec pripravil v 45 dneh od
dneva sklenitve pogodbe;

– pogoji za nadaljnjo izdelavo UN od pristojnih organov
se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim orga-
nom;

– osnutek UN bo pripravljen v 30 dneh po pridobitvi
vseh potrebnih pogojev;

– oddelek premoženjsko-pravne zadeve in urejanje pro-
stora Občine Prevalje bo županu predložil usklajen osnutek
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UN z odlokom in obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu
dokumentacije od izdelovalca;

– osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občin-
skem svetu. S sklepom občinskega sveta se osnutek UN da
v javno razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli
Družbenega doma na Prevaljah ter v prostorih Podružnične
osnovne šole Holmec;

– izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pri-
pomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po
zaključku javne razgrnitve;

– izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil uskla-
jen predlog UN v roku 20 dni po njihovem prejemu;

– organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu
usklajenega predloga UN;

– izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 15 dni
po prejetju vseh soglasij;

– predlog UN se preda v drugo obravnavo občinskemu
svetu;

– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII. STROŠKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA UN

11. člen
Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga UN,

pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame investitor –
Občina Prevalje.

Občina Prevalje zagotavlja vse postopke pri pripravi in
sprejemanju obravnavanega akta, kot je to določeno v
8. členu oziroma v skladu z zakonom.

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

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 351-03/00–12-4
Prevalje, dne 4. junija 2001.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

2784. 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 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni
list RS, št. 15/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 100/00 – sklep US) je Občinski svet občine Prevalje
na 21. redni seji dne 4. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
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 nagra-

dah članov delovnih teles ter članov drugih občinskih orga-
nov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/99) se
doda nov 12.a člen, ki se glasi:

“Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo
pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udelež-
bo na seji sveta krajevne skupnosti na podlagi pogodbe o
delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnine znašajo mesečno za:
– predsednika sveta krajevne skupnosti 0,190 količnika,
– člana sveta krajevne skupnosti 0,133 količnika.

Skupni obseg sejnin lahko znaša letno največ 50%
sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delovanje
krajevne skupnosti v proračunskem obdobju.“

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

nem listu RS.

Št. 032-03–1/98–1
Prevalje, dne 4. junija 2001.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

RAZKRIŽJE

2785. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na
območju Občine Razkrižje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 14. člena statuta Obči-
ne Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski
svet občine Razkrižje na 17. seji dne 11. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest na območju

Občine Razkrižje

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
povzemajo ter občinske kolesarske poti.

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

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Razkrižje

in ceste med naselji v Občini Razkrižje in naselji v sosednjih
občinah: Ljutomer, Veržej.

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

občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolž. Namen Preost. dol. Skupna
št. ali odseka ceste ali ceste ali odseka ceste uporabe c. v sos. ob. dol. c.

odseka (v m) (v m) (v m)

1 223020 223010 Krapje – Razkrižje R III 726 1025 za mešan promet 5510 6535
SKUPAJ 1025

5. člen
– javne poti (JP) v naseljih in med naselji:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolž. Namen Preost. dol. Skupna
št. ali odseka ceste ali ceste ali odseka ceste uporabe c. v sos. ob. dol. c.

odseka (v m) (v m) (v m)

1 723 075 R I 231 Presika-Globoka Globoka 17 195 za mešan promet 30 225
2 724 740 R I 231 Veščičko polje 223040 1732 za mešan promet
3 724 761 R I 231 Razkrižje-Veščica R III 726 1262 za mešan promet
4 724 762 724761 Veščica Veščica 22a 224 za mešan promet
5 724 763 724761 Veščica Veščica 21b 120 za mešan promet
6 724 764 724761 Veščica Veščica 49 112 za mešan promet
7 724 765 724761 Veščica Veščica 44 256 za mešan promet
8 724 766 724761 Veščica Veščica 48 182 za mešan promet
9 724 767 R I 231 Veščica Veščica 43 172 za mešan promet
10 724 768 R I 231 Veščica Veščica 20 208 za mešan promet
11 724 769 724761 Veščica Veščica 48 70 za mešan promet
12 724 771 R I 231 Gibina Hrvaška 909 za mešan promet
13 724 772 R I 231 Gibina 724771 448 za mešan promet
14 724 773 724774 Gibina Gibina 37 472 za mešan promet
15 724 774 724771 Gibina Hrvaška 405 za mešan promet
16 724 775 724771 Gibina Gibina 21 176 za mešan promet
17 724 776 724771 Gibina Gibina 91 za mešan promet
18 724 781 724783 Gibina Gibina 20 145 za mešan promet
19 724 782 724781 Gibina Gibina 26 216 za mešan promet
20 724 783 R I 231 Gibina Hrvaška 820 za mešan promet
21 724 784 724781 Gibina 724771 249 za mešan promet
22 724 791 R I 231 Šafarsko Šafarsko 23 607 za mešan promet
23 724 792 724791 Šafarsko Šafarsko 27 365 za mešan promet
24 724 793 724792 Šafarsko Šafarsko 15 270 za mešan promet
25 724 801 R I 231 Šafarsko Hrvaška 470 za mešan promet
26 724 802 R I 231 Šafarsko Hrvaška 343 za mešan promet
27 724 803 724802 Šafarsko pokopališče 495 za mešan promet
28 724 804 724811 Razkrižje 724801 495 za mešan promet
29 724 805 724801 Šafarsko Hrvaška 305 za mešan promet
30 724 811 R I 231 Razkrižje R II 727 518 za mešan promet
31 724 812 724811 Razkrižje Hrvaška 420 za mešan promet
32 724 813 724811 Razkrižje Razkrižje 55a 211 za mešan promet
33 724 814 724811 Razkrižje Razkrižje 56 247 za mešan promet
34 724 815 724812 Razkrižje 724804 85 za mešan promet
35 724 821 R I 231 Gibina-brod brod-Mura 270 za mešan promet
36 724 822 724821 Gibina Gibina 1 189 za mešan promet
37 724 823 724821 Gibina Gibina 8 128 za mešan promet
38 724 824 R I 231 Gibina Gibina 1 121 za mešan promet
39 724 830 R I 231 Gibina Gibina 17 625 za mešan promet
40 724 841 R I 231 Šafarsko Šafarsko 9 203 za mešan promet
41 724 842 R I 231 Šafarsko Šafarsko 3 353 za mešan promet
42 724 843 R I 231 Šafarsko Šafarsko 14 176 za mešan promet
43 724 851 R I 231 Šafarsko-Razkrižje R III 726 1728 za mešan promet
44 724 852 R I 231 Šafarsko Ščavnica-most 348 za mešan promet
45 724 854 R I 231 Šafarsko Šafarsko 25 140 za mešan promet
46 724 855 R I 231 Šafarsko Šafarsko 3 150 za mešan promet
47 724 856 R I 231 Šafarsko Šafarsko 8 100 za mešan promet
48 724 860 R III 726 Razkrižje Gostišče Vučko 217 za mešan promet
49 724 871 R I 231 Veščica Veščica 6 479 za mešan promet
50 724 872 R II 727 Razkrižje-Veščica 724871 562 za mešan promet
51 724 873 R II 727 Razkrižje Razkrižje 26 76 za mešan promet
52 724 881 724904 Šprinc-Globoka Hrvaška 1095 za mešan promet 810 1905
53 724 886 724881 Globoka-Šprinc 724892 334 za mešan promet
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolž. Namen Preost. dol. Skupna
št. ali odseka ceste ali ceste ali odseka ceste uporabe c. v sos. ob. dol. c.

odseka (v m) (v m) (v m)

54 724 887 724881 Globoka-Šprinc Šprinc 30 70 za mešan promet
55 724 888 724881 Šprinc Šprinc 32 201 za mešan promet
56 724 889 724886 Šprinc Šprinc 32 100 za mešan promet
57 724 891 724904 Veščica-Kopriva-Šprinc 724904 1520 za mešan promet
58 724 892 724904 Šprinc-Globoka 724881 1302 za mešan promet
59 724 893 R I 231 Veščica Veščica 150 za mešan promet
60 724 894 724904 Kopriva-Veščica 724891 623 za mešan promet
61 724 901 724904 Šprinc Šprinc 3 80 za mešan promet
62 724 902 724904 Šprinc Šprinc 1 304 za mešan promet
63 724 903 724904 Šprinc-Globoka 724881 648 za mešan promet
64 724 904 R I 231 Šprinc Hrvaška 2326 za mešan promet
65 724 911 R I 231 Veščica-Globoka Hrvaška 480 za mešan promet 1793 2273
66 724 918 R I 231 Veščica-Globoka 724911 209 za mešan promet
67 724 919 724911 Globoka-Veščica Veščica 34 207 za mešan promet
68 724 921 R I 231 Veščica 724931 1010 za mešan promet
69 724 931 R I 231 Veščica 724881 574 za mešan promet
70 724 932 724933 Veščica-Globoka Globoka 52 284 za mešan promet
71 724 933 724931 Veščica-Globoka Globoka 50a 303 za mešan promet
72 724 950 223020 Veščica 724740 1438 za mešan promet
73 724 960 R I 231 Mala cesta Hrvaška 498 za mešan promet

SKUPAJ 32916

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,

določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje
Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z
dne 5.  10. 2000.

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

kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 79/98).

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

listu Republike Slovenije

Št. 344-04-01/01
Šafarsko, dne 18. maja 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

ŠKOCJAN

2786. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Škocjan

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prvega in drugega
odstavka 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97)
ter na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči

v Občini Škocjan

1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v

zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo
in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastruktu-
re, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov
namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju
Občine Škocjan (v nadaljevanju: javna služba).

2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Škocjan

izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v
občinski upravi, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z
izvajanjem javne službe imajo po tem odloku občinski svet,
župan in občinska uprava.

Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacij-
ska in administrativna opravila v zvezi z gospodarjenjem s
stavbnimi zemljišči.

Računovodska opravila za potrebe javne službe oprav-
lja občinska uprava.

3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo

določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna

služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in

razvoj javne službe.

4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom stavbnih zemljišč,
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– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki, namenjeni za gospodarjenje s stav-

bnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno

ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za
pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0003/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prvega in drugega
odstavka 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Škocjan na 25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Škoc-

jan (Uradni list RS, št. 40/97) se v 2. členu na koncu
10. točke namesto pike postavi vejica in v novi vrsti nasled-
nje besedilo:

“11. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.”

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

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0005/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Škocjan

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prvega in druge-
ga odstavka 3. in 17. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list
RS, št. 40/97) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Ura-
dni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Škocjan

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00) se v prvi
alinei 18.a člena na koncu briše podpičje in doda:

“preko režijskega obrata, ki je organiziran kot nesamo-
stojen obrat v občinski upravi;”.

2. člen
V celotnem besedilu odloka se, ob upoštevanju pravil-

ne sklanjatve, besedi “tajnik občine” nadomestita z beseda-
mi “direktor občinske uprave”.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0004/01
Škocjan 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2789. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Škocjan

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 25. redni seji
dne 29. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Škocjan

1. člen
V statutu Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) se

v drugem stavku prvega odstavka 20. člena za besedo
“večino” v začetku stavka doda beseda “opredeljenih”.

2. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 38. člena

se briše pika in doda naslednje besedilo: “, in sicer najka-
sneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”

3. člen
Tretji odstavek 70. člena se v celoti briše in nadomesti

z novim odstavkom, ki glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini ali
delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.”

4. člen
V prvem odstavku 80. člena se briše beseda “lahko”.
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5. člen
V celotnem besedilu statuta se, ob upoštevanju pravil-

ne sklanjatve, besedi “tajnik občine” nadomestita z beseda-
mi “direktor občinske uprave”.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00103-0001/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2790. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Škocjan

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 25. redni seji
dne 29. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Škocjan

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Škocjan (Ura-

dni list RS, št. 65/99) se v četrtem odstavku 43. člena za
besedo “vseh” dodajo besede “oziroma najmanj dve tretjini
navzočih”.

2. člen
V prvem stavku 44. člena se za besedo “večino” doda

beseda “opredeljenih”.
Drugi stavek 44. člena se črta.

3. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki glasi:
“Občinski svet sprejme statut občine z dvetretjinsko

večino vseh članov sveta, poslovnik občinskega sveta z
dvetretjinsko večino navzočih članov sveta, ostale akte pa z
večino opredeljenih glasov navzočih članov.”

4. člen
V tretjem odstavku 80. člena se za besedo “večina”

doda beseda “opredeljenih”.

5. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedo “večina”

doda beseda “opredeljenih”.

6. člen
Tretji odstavek 87. člena se črta.

7. člen
Zadnji odstavek 103. člena se spremeni tako, da glasi:
“Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina

opredeljenih navzočih članov sveta.”

8. člen
V 104. členu se pred sedanjim prvim odstavkom doda

nov prvi odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo. Nov
prvi odstavek glasi:

“Kadar je za posamezno funkcijo na kandidatni listi en
sam kandidat, je ta imenovan, če zanj glasuje večina opre-
deljenih navzočih članov sveta.”

9. člen
Tretji odstavek 107. člena se spremeni tako, da glasi:
“Kandidat je imenovan za podžupana, če zanj glasuje

večina opredeljenih navzočih članov sveta.”

10. člen
V celotnem besedilu poslovnika občinskega sveta se,

ob upoštevanju pravilne sklanjatve, besedi “tajnik občine”
nadomestita z besedami “direktor občinske uprave”.

11. člen
Te spremembe in dopolnitve občinskega sveta začnejo

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 01503-0002/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2791. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Škocjan

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US in 70/00) ter na
podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 25. redni seji
dne 29. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Škocjan

1. člen
Politični stranki (v nadaljevanju: stranka), ki je kandidi-

rala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v ob-
činski svet, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna obči-
ne sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah.

Stranka je upravičena pridobiti finančna sredstva iz pro-
računa občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih
za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih
glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).

Višina finančnih sredstev, ki se namenijo za financira-
nje strank, se določi v proračunu občine za tekoče prora-
čunsko leto.

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-
didate na zadnjih volitvah se dodeli 30 SIT na glas volivca, ki
je veljavno glasoval za to stranko.

Finančna sredstva iz proračuna, ki so namenjena za
financiranje strank, ne smejo presegati 0,2% finančnih sred-
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stev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen
Višina finančnih sredstev, ki so namenjena financiranju

strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča
obseg finančnih sredstev, s katerimi občina zagotavlja izva-
janje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh finan-
čnih sredstev ne sme preseči odstotka določenega v petem
odstavku prejšnjega člena tega sklepa.

3. člen
Finančna sredstva se na žiro račun stranke nakazujejo

mesečno po dvanajstinah.

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

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom prora-
čuna občine za leto 2001.

Št. 02400-0001/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2792. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišču s parcelno št. 3043/4, trav-

nik v izmeri 79 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku
SEZNAM XLI, k.o. Stara Vas, preneha status javnega dobra.

2. člen
Parcela iz 1. člena tega sklepa postane lastnina Obči-

ne Škocjan.
Parcela iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemlji-

škoknjižnega vložka SEZNAM XLI, k.o. Stara Vas, in se
vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k že obstoječe-
mu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana
lastninska pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, p.
Škocjan.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-0003/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2793. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišču s parcelno št. 3056/2, pot v

izmeri 63 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku SEZ-
NAM XLI, k.o. Stara Vas, preneha status javnega dobra.

2. člen
Parcela iz 1. člena tega sklepa postane lastnina Obči-

ne Škocjan.
Parcela iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemlji-

škoknjižnega vložka SEZNAM XLI, k.o. Stara Vas, in se
vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k že obstoječe-
mu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana
lastninska pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, p.
Škocjan.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-0002/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2794. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev
v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) ter
15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Škocjan na 25. redni seji dne 29. 5.
2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev

v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

1. člen
Občinski svet občine Škocjan je sprejel predlagano

14,43% povišanje cen vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri
Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan od 1. 6. 2001 dalje, in
sicer znašajo cene po skupinah programov:

– 1–3 leta: 59.762 SIT,
– 3–7 leta: 48.190 SIT,
– družinsko varstvo: 56.010 SIT,
– poldnevni program male šole: 39.156 SIT.

Cene vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri Osnovni šoli
Frana Metelka Škocjan veljajo do 31. 12. 2001.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000-0015/01
Škocjan, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini
Škocjan iz vodovodnih sistemov v upravljanju
Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
25. redni seji dne 29. 5. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan
iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega

podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

1. člen
V pravilniku za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan

iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Ko-
munala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 30/01) se v
9. členu v formuli za izračun števnine v zadnjem oklepaju
briše beseda “leto” in se nadomesti z besedo “mesec” kot
obračunsko obdobje.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-0005/01
Škocjan dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2796. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka
za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka

za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o uvedbi prispevka

za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 1/01).

2. člen
Dopolni se 3. člen, ki se po novem glasi:
»Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:

od 1. 1. 2001 od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2001 dalje

– za gospodinjstva, šole, vrtce
in ustanove   15  SIT/m3   35 SIT/m3

– za gospodarstvo in ostale
pridobitne dejavnosti  20 SIT/m3   50 SIT/m3

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

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

nem listu RS.

Št. 06202-37/01
Šmarje pri Jelšah, dne 1. junija 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

ŽIRI

2797. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Žiri

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in na podlagi 7. in 16. člena statuta
Občine Žiri (Uradni Vestnik Gorenjske št. 18/99) je Občin-
ski svet občine Žiri na 15. seji dne 5. 6. 2001 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih

pogojev za območje Občine Žiri

1. člen
1. Predmet in cilj sprejema prostorsko ureditvenih po-

gojev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja spre-
memb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (v na-
daljnjem besedilu: PUP) za območje Občine Žiri.

Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev PUP, način njihovega sodelovanja ozi-
roma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
določijo se roki za posamezne faze priprave PUP ter sred-
stva, potrebna za njihovo pripravo.
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2. člen
2. Izhodišča, vsebina in obseg sprememb in dopol-

nitev PUP
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev PUP

za območje Občine Žiri je odlok o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000
za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99, 30/01).

3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi PUP se uporabijo vse strokovne podlage,

ki so bile pripravljene za prostorsko izvedbene akte Obči-
ne Žiri.

– V letu 1998 so bile izdelane posebne strokovne
podlage za pripravo PUP, ki opredeljujejo omejitve in
pogoje za posege v območja naravne in kulturne dedišči-
ne in za posege v ostale dele prostora. Naloga je bila
naročena in izdelana na LRZVNKD.

– Po potrebi se pred izdelavo osnutka sprememb in
dopolnitev PUP izdelajo še druge strokovne podlage.

4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave PUP
Koordinator aktivnosti bo župan Občine Žiri, Bojan

Starman. Sredstva za pripravo PUP so predvidena v pro-
računu Občine Žiri.

5. člen
5. Soglasodajalci
Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelu-

jejo kot soglasodajalci pri izdelavi PUP:
5.1. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpekto-

rat RS, izpostava Kranj
5.2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za

okolje Ljubljana
5.3. Ministrstvo za obrambo
5.4. Elektro Ljubljana – okolica
5.5. Telekom Slovenije, PE Kranj
5.6. Upravljalec vodovoda
5.7. Upravljalec kanalizacije
5.8. Ministrstvo za promet in zveze, izpostava Kranj
5.9. LRZVNKD – Zavod za varstvo naravne in kultur-

ne dediščine
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potre-

bno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le-ta pridobi v postopku.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določi-
jo pogoje pred začetkom priprave osnutka PUP, ki jih
mora pripravljalec PUP upoštevati pri njegovi pripravi.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu progra-
ma priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da
pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.

Na izdelani dopolnjeni osnutek pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje,
sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec
PUP upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

6. člen
6. Vsebina sprememb in dopolnitev
PUP se pripravijo v skladu s 43. členom zakona o

urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS,
št. 18/93, 47/93 in 71/93 ) ter v skladu z 53. in
54. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).

Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prika-
zan na TTN v M 1 : 5000 in na preglednih katastrskih
načrtih PKN v merilu 1 : 5000.

7. člen
7. Terminski plan
Osnutek PUP: 60 dni po prejemu zadnjih pogojev za

pripravo osnutka.
Stališča do pripomb: 30 dni po prejemu pripomb iz

javne razprave in javne razgrnitve.
Predlog PUP: 30 dni po sprejetju stališč do pri-

pomb.
Končno gradivo: 30 dni po sprejetju PUP na občin-

skem svetu.
Osnutek PUP se pripravi na podlagi strokovnih pod-

lag in pogojev soglasodajalcev, določenih v 4. členu tega
programa priprave.

Osnutek PUP župan predloži občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.

Občinski svet občine Žiri sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi
in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede v prostorih občine Žiri za
30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prej-
šnje alinee.

Javna razprava se izvede na sedežu občine Žiri v
času trajanja javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije in drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in pre-
dlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na pod-
lagi naročila župana.

Župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov
iz prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripra-
vo usklajenega osnutka PUP, dopolnitve in popravke ti-
stih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemelje-
ne pripombe in predlogi.

Župan Občine Žiri posreduje predloge PUP občin-
skemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem PUP z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

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

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu obči-
ne Žiri.

Žiri, dne 7. junija 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.
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ŽIROVNICA

2798. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 52/00),
3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 – odl. US, Uradni list RS, št. 44/95, 1/96) ter
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99)
je Občinski svet občine Žirovnica na 24. seji dne 31. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje

pitnih voda za Občino Žirovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje

pitnih voda za Občino Žirovnica predpisuje vodovarstvena
območja, njihov obseg in nedovoljene, pogojno dovoljene
in dovoljene dejavnosti na zaščitenih območjih in sicer za
zaščito podtalnic medzrnske poroznosti, kraško – razpoklin-
ske poroznosti, razpoklinske poroznosti in kraške porozno-
sti, pri čemer je podtalnica podzemna voda, ki nastopa v
pripovršinskih hidravlično odprtih in zaprtih vodonosnikih.

2. člen
S tem odlokom se določajo vodovarstvena območja za

vodne vire namenjene za sedanjo vodooskrbo prebivalcev
(vodni viri v uporabi) in rezervne vodne vire:

Vodooskrba prebivalcev Rezervni
1/ Ajdna I. in II. 3/ Žirovnica vaški -

- spodnji in zgornji
2/ Rodine 4/ Selo

5/ Smokuč
6/Završnica

3. člen
Strokovne podlage za zavarovanje in obseg varstvenih

pasov zajetij so grafično prikazane v kartografskih predlogah
v poročilu “Strokovne podlage zaščitenih vodnih virov Obči-
ne Žirovnica“, ki sta ga izdelali podjetji: GEOKO, podjetje za
geološke raziskave, d.o.o., Ljubljana in TRAPO, trženje,
raziskave, poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana.

Obseg vodovarstvenih con je grafično prikazan na pri-
logah, ki so sestavni del tega odloka (pregledna karta vo-
dnih virov z vodovarstvenimi območji, pregledna karta vodo-
vodov, hidrogeološke karte v zaledju vodnih virov, karte
ranljivosti podzemnih voda v zaledju vodnih virov z vodovar-
stvenimi območji, karte vodovarstvenih območij vodnih virov
na preglednih katastrskih načrtih).

V prilogi odloka “parcelne številke“, so podane kataster-
ske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi conami.

Vodovarstvena območja je možno na podlagi ustreznih
raziskav in ugotovitev povečati ali zmanjšati oziroma omejiti
dejavnosti tudi izven vodovarstvenih območij, če je z raziska-
vami ugotovljen negativen vpliv (stalen, občasen ali ob po-
sebnih pogojih) na kakovost talne vode, ki je namenjena
vodooskrbi prebivalstva.

II. MAKSIMALNO DOVOLJENI ODVZEMI VODE
IZ ZAJETIJ IN ČRPALIŠČ

4. člen
Za vsak izvir, ki je priključen na vodovodni sistem, je

potrebno določiti minimalni pretok, ki z odvzemom ne sme
biti zmanjšan.

Pri letni načrpani količini vode iz z vodnjaki zajetega
vodonosnika je potrebno upoštevati letno bilanco njegovega
pretoka (50 letne nizke vode). Letna načrpana količina pod-
talnice vodonosnika ne sme preseči dinamičnih zalog vodo-
nosnika, pri tem je potrebno upoštevati tudi s črpanjem
vode iz vodonosnika povzročene spremembe obsega nje-
govega napajanja in količine umetnega napajanja vodono-
snika.

III. VODOVARSTVENA OBMOČJA

5. člen
Kakovost in količino vodnih zajetij varujemo z vodovar-

stvenim območjem. Vodovarstveno območje mora biti zava-
rovano pred onesnaženjem in drugimi vrstami obremenjeva-
nja, ki bi lahko negativno vplivali na zdravstveno oporečnost
in kakovost voda ali na njeno količino.

Vodovarstveno območje zajema del vodonosnika v ka-
terem podtalnica odteka v smeri zajetja oziroma vodnjakov,
območje iz katerega padavinske in površinske vode napaja-
jo del vodonosnika v katerem podzemna voda odteka v
smeri eventualnih črpališč in območja iz katerih je možen
vpliv na zajem voda za vodooskrbo iz tekočih ali stoječih
voda.

6. člen
Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito

zajetja in na tri vodovarstvene cone.
Za vodovarstvene cone velja načelo, da se ukrepi za-

ostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za
bolj oddaljeno cono, veljajo tudi za vodovarstveno cono, ki
je bliže zajetju.

7. člen
Vodovarstvene cone so:
– notranja vodovarstvena cona – cona 1, območje naj-

strožje sanitarne zaščite,
– zunanja vodovarstvena cona – cona 2, območje stro-

ge sanitarne zaščite,
– vplivna vodovarstvena cona – cona 3, območje z

blagim režimom zaščite.

8. člen
Notranja vodovarstvena cona – cona 1, območje naj-

strožje sanitarne zaščite, zajema neposredno zaledje zajetja
ali črpališča, območje iz katerega podtalnica v 50. dneh
priteče do zajetja ali črpališča. 50-dnevni potovalni čas za-
došča za razpad biološkega onesnaženja.

Meje notranje vodovarstvene cone so narisane na TTN
v merilu 1:5000 in prenesene na katastrski načrt PKN v
merilu 1:5000.

9. člen
Zunanja vodovarstvena cona – cona 2, območje stro-

ge sanitarne zaščite, zajema območje vodonosnika iz kate-
rega priteče podtalnica v 365 dneh do zajetja ali črpališča
oziroma obsega prostor, kjer obstaja možnost hitrega one-
snaženja vodnega vira. To pomeni, da po pojavu onesnaže-
nja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa vodi nevarnih
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snovi v vodonosnik, je pa na voljo določen čas za prepreči-
tev vstopa nevarnih snovi v omrežje.

Meje zunanje vodovarstvene cone so narisane na TTN
v merilu 1:5000 in prenesene na katastrski načrt PKN v
merilu 1:5000.

10. člen
Vplivna vodovarstvena cona – cona 3, območje z bla-

gim režimom zaščite zajema celotno napajalno območje
vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v smeri zajetja
ali črpališč in območje od koder se onesnažene površinske
vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika.

Meje vplivne vodovarstvene cone so narisane na TTN v
merilu 1:5000 in prenesene na katastrski načrt PKN v meri-
lu 1:5000.

IV. VARSTVENI UKREPI V VODOVARSTVENIH OBMOČJIH

11. člen
Neposredna zaščita zajetja ali črpališča je vezana na

samo zajetje ali črpališče, ki mora biti urejeno in zavarovano
tako, da je omogočen dostop le odgovornim osebam –
vzdrževalcem.

12. člen
Notranja vodovarstvena cona – cona 1, območje naj-

strožje sanitarne zaščite.
Določbe:
– območje mora biti opremljeno z opozorilnimi tablami,
– kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za

potrebe vodovoda,
– ozemlje se očisti in uredi kot travnik, park ali gozd,
– na gozdnatih območjih so prepovedani goloseki,
– uporaba kakršnihkoli gnojil, škropiv in ostalih agrote-

hničnih sredstev ni dovoljena,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe

lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodono-
snik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevar-
nimi snovmi,

– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe
je možno samo adaptirati, adaptacija stanovanjskih hiš je
možna pod pogojem, da se ne poveča skupna površina
stavbe (objektov), da se odpadne vode odvajajo v javno
kanalizacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v vodote-
sno greznico, da se dvorišče izvede v vodotesni in oljeod-
porni obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodote-
snega lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstve-
nega območja, lastnik pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja z izvajalcem javne službe sklene pogodbo o rednem
praznjenju greznice in lovilca olj in o izvedbi preizkusa vodo-
tesnosti greznice in lovilca olj ter obveznem pregledu grezni-
ce in lovilca olj vsako leto,

– ni dovoljen izkop gramoza in peskov.

13. člen
Zunanja vodovarstvena cona – cona 2, območje stro-

ge sanitarne zaščite.
Določbe:
– območje mora biti opremljeno z opozorilnimi tablami.
Ni dovoljeno:
– uporabljati fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na

osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline,
krezola in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat, mulja in komposta ter podobnih snovi,

– gnojenje s hlevskim gnojem,
– lahka tla: od spravila posevkov do 15. 2. (uredba o

vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov do
15. 2, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen;

– gnojenje z rudninskimi gnojili:
– zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1.

(uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na
podlagi opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do
15. 2. oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen;

– gradnja naftovodov in plinovodov,
– gradnja stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živi-

norejskih farm,
– gradnja greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, poni-

kovalnic, smetišč in predelava lahkotekočih nevarnih teko-
čin, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati in zagotoviti
vodotesnost,

– predelava lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,

– golosečnja v gozdovih,
– ni dovoljen izkop gramoza in peskov, obstoječe je

potrebno zapreti in sanirati,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe

lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodono-
snik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevar-
nimi snovmi,

– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
Dovoljeno:
– graditi nadomestne stanovanjske objekte, adaptirati

stanovanjske hiše, industrijske obrate in skladišča nevarnih
snovi pod pogojem, da se ne poveča skupna površina stav-
be (objektov), da se odpadne vode odvajajo v javno kanali-
zacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v vodotesno
greznico, da se dvorišče izvede v vodotesni in oljeodporni
obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodotesnega
lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstvenega
območja, investitor mora imeti pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o
rednem praznjenju greznice in lovilca olj, o izvedbi preizku-
sa vodotesnosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu
greznice in lovilca olj vsako leto. Velikost cistern zadošča le
za nujne krajevne potrebe, postavljajo se v armiranobeton-
ske vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanali-
zacijo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot ci-
sterne – iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovil-
cev olj in odvaja izven vodovarstvenega območja,

– ohraniti obstoječa naselja, čisto industrijo in živinore-
jo, vendar ne smejo povečati svojega obsega; uredi se
varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,

– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in:

– obstoječa živinoreja se ohrani, število živine mora biti
v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla (Uradni list RS, št. 68/96), gnojišča morajo biti urejena,
da ni možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico,

– minimalna obdelava tal,
– uporaba hlevskega gnoja na osnovi potreb rastlin in

samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96),
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– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upošte-
vanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
vi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni letni
vnos dušika ne sme preseči količin določenih v 5. členu
uredbe) oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri skozi vse leto pokrita z rastlinsko odejo,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja.

14. člen
Vplivna vodovarstvena cona – cona 3, območje z bla-

gim režimom zaščite.
Ni dovoljena:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osno-

vi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, kre-
zola in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi in komposta z neomejeno rabo:

Zemljišča z zeleno odejo:
– na lahkih tleh od 15. 10. do 31. 1. (uredba o vnosu

nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 11. do 15. 1.
(uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na
podlagi opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen.

Druga zemljišča – njive:
a) z zaoravanjem žetvenih ostankov:
– na lahkih tleh od 1. 10. do 15. 2. (uredba o vnosu

nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 10. do 31. 1.
(uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na
podlagi opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

b) brez zaoravanja žetvenih ostankov:
– od spravila posevkov do 15. 2. (uredba o vnosu

nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen;

– gnojenje s hlevskim gnojem:
– lahka tla: od spravila posevkov do 15. 2. (uredba o

vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov do
15. 2., oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen;

– gnojenje z rudninskimi gnojili:
– zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1. (ured-

ba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96)), oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do 15. 2.,
oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen;

– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje no-

vih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje,
da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.

Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista

industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– sanacija obstoječih naselij z gradnjo kanalizacije in

prenehanjem ponikanja odpadnih voda,
– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe o vnosu nevarnih

snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in:
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, število glav

velike živine (GVŽ) se določi v skladu z 4. členom Uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96),

– uporaba hlevskega gnoja na osnovi potreb rastlin in
samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
letni vnos v skladu z uredbo,

– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upošte-
vanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
vi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni letni
vnos dušika ne sme preseči količin določenih v 5. členu
uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96), oziroma do datuma, ki je na
podlagi opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja;
– izgradnja nepropustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovolje-

ni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahko tekočih naftnih deri-

vatov je dovoljen samo, če so izvedeni ukrepi, ki preprečuje-
jo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevar-
nih snovi je potrebno takoj sanirati,

– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,

– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,

– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem pro-
cesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,

– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armirano-
betonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,

– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov,
ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevar-
nih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih pro-
storov,

– zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih in nevar-
nih snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,

– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,

– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice,
hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je
potrebno takoj sanirati.

Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem

območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in izgradnja
novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, ben-
cinski servisi, deponije komunalnih odpadkov).

Posebni pogoji za izgradnjo prometnic:
– pri trasah preko vodonosnikov z medzrnsko poroz-

nostjo z majhnimi hitrostmi pretakanja (v < 10 m/dan, ko
lahko tok podtalnice v njih predstavimo z Darcyevim zako-
nom, ali pri Re<10) se z ustrezno metodo (kartiranjem,
vrtanjem in geofizikalnimi meritvami) določi debelina vodo-
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nosnika, nastopanje in debelina krovne plasti in cone na-
pajanja in dreniranja. Obdelani podatki se prikažejo s kar-
tami in profili ustreznimi stopnji projekta. Na osnovi vsaj 2
letnih kontinuiranih meritev nivojev podtalnice se napove
debelina zasičene in nezasičene cone v času izgradnje, v
piezometričnih vrtinah (najmanj dve vrtini nad prometnico v
smeri toka podtalnice in 2 pod prometnico) se dve leti pred
začetkom del izvaja monitoring kvalitete podtalnice, ki se
nato izvaja redno med časom izgradnje in po izgradnji
prometnice,

– potrebno število piezometričnih vrtin določi hidroge-
olog ali ustrezna strokovna hidrogeološka organizacija,

– projekt izgradnje prometnice mora predvideti vse
ukrepe, da se med samo izgradnjo in v času obratovanja
prepreči vdor polutantov v podtalnico,

– med samo izgradnjo mora biti delovišče zavarovano,
vsa dela se lahko izvajajo le pod takšnim pogoji, da se
prepreči onesnaženje tal in vdor polutantov v podtalnico,

– na delovišču lahko obratujejo le brezhibni stroji zava-
rovani pred izlitji pogonskih goriv in maziv, oziroma olj v tla in
podtalnico,

– redno in izredno servisiranje in vzdrževanje ter dota-
kanje goriv in olj strojev se izvaja na posebej zavarovanem
prostoru,

– vsa razlitja nevarnih snovi morajo biti takoj sanirana,
onesnažena zemljina ali kamenina mora biti takoj odstranje-
na in odpeljana na za to določeno deponijo,

– vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in
maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva polutantov v tla in podtalnico,

– za izgradnjo se smejo uporabljati le okolju prijazni
materiali,

– prometnica mora biti zgrajena tako, da ni možno
odtekanje meteornih voda ali izpustov iz vozil v tla in podtal-
nico,

– prometnica mora biti zavarovana do stopnje, da se v
primeru kakršnekoli nesreče prepreči vdor polutantov v tla
in podtalnico; v primeru, da stopnja zavarovanja tega ne
omogoča, je treba transporte nevarnih snovi preusmeriti na
prometnice izven varstvenega območja,

– vzdrževalec prometnice mora imeti pripravljen po-
slovnik za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij
polutantov, ki ga potrdi nadzorna služba upravljalca vodo-
voda,

– med samo izgradnjo prometnice je potrebna stalna
nadzorna služba upravljalca vodovoda, v kateri mora sodelo-
vati hidrogeolog, izvajalec del se mora ravnati po navodilih in
zahtevah te službe, ki morajo biti v skladu z načeli varovanja
tal in podtalnice.

Posebni pogoji za izgradnjo objektov (industrijski, skla-
dišča, bencinski servisi):

– pri lokacijah nad vodonosniki z medzrnsko poroz-
nostjo z majhnimi hitrostmi pretakanja (v < 10 m/dan, ko
lahko tok podtalnice v njih predstavimo z Darcyevim zako-
nom, ali pri Re<10) se z ustrezno metodo (kartiranjem,
vrtanjem in geofizikalnimi meritvami) določi debelina vodo-
nosnika, nastopanje in debelina krovne plasti in cone napa-
janja in dreniranja. Obdelani podatki se prikažejo s kartami
in profili ustreznimi stopnji projekta. Na osnovi vsaj 2-letnih
kontinuiranih meritev nivojev podtalnice se napove debelina
zasičene in nezasičene cone v času izgradnje, v piezome-
tričnih vrtinah (najmanj dve vrtini nad prometnico v smeri
toka podtalnice in 2 pod prometnico) se dve leti pred začet-
kom del izvaja monitoring kvalitete podtalnice, ki se nato
izvaja redno med časom izgradnje in po izgradnji objekta,

– potrebno število piezometričnih vrtin določi hidroge-
olog ali ustrezna strokovna hidrogeološka organizacija,

– projekt izgradnje objekta mora predvideti vse ukre-
pe, da se med samo izgradnjo in v času obratovanja prepre-
či vdor polutantov v podtalnico,

– med samo izgradnjo mora biti delovišče zavarovano,
vsa dela se lahko izvajajo le pod takšnim pogoji, da se
prepreči onesnaženje tal in vdor polutantov v podtalnico,

– na delovišču lahko obratujejo le brezhibni stroji zava-
rovani pred izlitji pogonskih goriv in maziv, oziroma olj v tla in
podtalnico,

– redno in izredno servisiranje in vzdrževanje ter dota-
kanje goriv in olj strojev se izvaja na posebej zavarovanem
prostoru,

– vsa razlitja nevarnih snovi morajo biti takoj sanirana,
onesnažena zemljina ali kamenina mora biti takoj odstranje-
na in odpeljana na za to določeno deponijo,

– vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in
maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva polutantov v tla in podtalnico,

– za izgradnjo se smejo uporabljati le okolju prijazni
materiali,

– objekt mora biti zgrajen tako, da ni možno odtekanje
meteornih voda ali polutantov v tla in podtalnico,

– skladišča nevarnih snovi in industrijski obrati, ki upo-
rabljajo ali predelujejo lahkotekoče nevarne tekočine mora-
jo, poleg uporabe dvoplaščnih cistern postavljenih v beton-
ske neprepustne jaške ali korita, biti zavarovana z neprepu-
stno injekcijsko zaveso znotraj katere morajo biti zgrajeni
vodnjaki za intervencije v primerih izlitij,

– bencinski servisi morajo imeti dvoplaščne cisterne
postavljene v betonska neprepustna korita, vse meteorne
vode in izlitja iz servisnih površin morajo biti speljane oziro-
ma odvedene preko oljnih lovilcev v čistilne naprave,

– vzdrževalec objekta mora imeti pripravljen poslovnik
za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutan-
tov, ki ga potrdi nadzorna služba upravljalca vodovoda,

– med samo izgradnjo objekta je potrebna stalna nad-
zorna služba upravljalca vodovoda, v kateri mora sodelovati
hidrogeolog, izvajalec del se mora ravnati po navodilih in
zahtevah te službe, ki morajo biti v skladu z načeli varovanja
tal in podtalnice.

Posebni pogoji za izgradnjo deponije komunalnih od-
padkov v vplivnem varstvenem območju:

– izvedejo se detajlne hidrogeološke raziskave, s pie-
zometričnimi vrtinami se določi debelina vodonosnika, na-
stopanje in debelina krovninske plasti. Na osnovi vsaj
2 letnih konstantnih meritev nivojev podtalnice se predvidi
debelina zasičene in nezasičene cone v času izgradnje, v
piezometričnih vrtinah (potrebno število vrtin se prilagodi
danim pogojem) se dve leti pred začetkom del izvaja monito-
ring kvalitete podtalnice, ki se nato izvaja redno med časom
izgradnje in po izgradnji objekta,

– potrebno število piezometričnih vrtin določi hidroge-
olog ali ustrezna strokovna hidrogeološka organizacija,

– projekt izgradnje mora predvideti vse ukrepe, da se
med samo izgradnjo in v času obratovanja prepreči vdor
polutantov v podtalnico,

– za izgradnjo se smejo uporabljati le okolju prijazni
materiali,

– objekt mora biti zgrajen tako, da ni možno odtekanje
meteornih in izcednih voda v tla in podtalnico,

– dno in boki objekta morajo biti zavarovani tako, da ni
možno odtekanje voda iz objekta,

– vzdrževalec objekta mora imeti pripravljen poslovnik
za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutan-
tov, ki ga potrdi nadzorna služba upravljalca vodovoda.
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V. POSEBNE DOLOČBE

15. člen
Upravljalec vodovoda obvešča lastnike zemljišč o reži-

mu upravljanja in vzdrževanja na vodovarstvenih območjih.

16. člen
Pred izdajo dovoljenja za kakršenkoli poseg je potre-

bno pridobiti tudi vodnogospodarsko soglasje in soglasje
upravljalca vodovoda.

Za vsak poseg posebej je potrebno izdelati ustrezno
strokovno podlago (lokacijsko dokumentacijo, izvedbeni na-
črt, načrt sanacije ipd.), v katerem se morajo analizirati vsi
možni vplivi predvidenega posega.

17. člen
Lastnik zemljišča mora pred vsakim posegom ali spre-

membo dejavnosti na območju varstvenih pasov pridobiti
predhodno strokovno mnenje hidrogeološke službe oziro-
ma izvesti ustrezne hidrogeološke raziskave.

18. člen
Če se z ukrepi tega odloka omeji izkoriščanje kmetij-

skega ali gozdnega zemljišča, je lastnik upravičen do povra-
čila izpada dohodka v skladu s sanacijskim programom.

VI. SANACIJSKI UKREPI

19. člen
Za zaščitena območja se v primeru potrebe izdela pred-

log sanacijskih ukrepov, ki se prikaže na kartah v enakih
merilih kot zaščitena območja.

Sanacijski program vključuje naslednja področja:
– sanacije stanovanjskih, gospodarskih in drugih ob-

jektov,
– omejitev rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za kme-

tijske in druge namene,
– kataster skladišč naftnih derivatov in drugih nevarnih

snovi,
– monitoring založenosti kmetijskih zemljišč z rastlin-

skimi hranili in monitoring vsebnosti nevarnih snovi v tleh,
– režim rabe in vzdrževanja objektov komunalne in-

frastrukture,
– program izobraževanja za lastnike kmetijskih in goz-

dnih zemljišč.
Sanacijski program vsebuje: posnetek in evidence sta-

nja, analizo obremenitev in obremenjenosti okolja ter vplivov
na vodne vire, tehnološke rešitve, terminski plan izvajanja
programa, ocenjene stroške in koncept financiranja.

Predlog za izvedbo sanacijskih ukrepov se izdela na
podlagi rezultatov predhodnih raziskav tal, s katerimi mora
biti seznanjen občinski svet. Izvedbo sanacijskih ukrepov
potrdi občinski svet v dveh letih po izdelavi predloga.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV
NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo:
– pristojni inšpekcijski organi na nivoju države in lokal-

ne skupnosti,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izda-

janja vodnogospodarskih soglasij ter lokacijskih in gradbenih
dovoljenj za posege v prostor na vodovarstvenem območju,

– upravljalec vodovoda.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen
Z denarno kaznijo 1,000.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno
gospodarsko dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tega
odloka.

Z denarno kaznijo 400.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Kdor povzroči škodo na vodnem viru ali na objektih
zajetij oziroma črpališč namenoma ali z opustitvijo varstvenih
ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške
nastale škode, sanacije in odprave škode.

IX. PREHODNE DOLOČBE

22. člen
Upravljalec vodovoda mora v enem letu po uveljavitvi

tega odloka urediti vodovarstvena območja v skladu z dolo-
čili tega odloka.

23. člen
Po sprejemu sanacijskega programa, so lastniki kmetij-

skih in gozdnih zemljišč, ki se aktivno ukvarjajo s kmetij-
stvom, upravičeni do povračila izpada dohodka v primeru,
ko je izpad dohodka posledica ukrepov in omejitev na vodo-
varstvenem območju, če le-te presegajo omejitve, določene
z državnimi predpisi.

24. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka za območje Občine

Žirovnica preneha veljati odlok o varstvu vodnih virov in
ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Urad-
ni list RS, št. 77/98).

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

listu RS.

Št. 35221-0001/99
Žirovnica, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. gr. l. r.

Priloga odloka: “parcelne številke“ (priloge 1.2 – 4.2,
11.2)

AJDNA I, II
Priloga 1.2
VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Žirovnica
delno 1131, 1137, 1139/1, 1139/16, 1139/75,

1139/85, 1139/86, 1139/87
celota 1139/78, 1139/79, 1139/80, 1139/81,

1139/82, 1139/83, 1139/84

II. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Žirovni-
ca

delno 1064/2, 1131, 1139/1, 1139/16, 1139/75,
1139/86, 1139/87

celota 1064/3, 1064/27, 1064/28, 1064/29,
1064/30, 1064/31, 1064/32, 1064/33, 1065, 1066,
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1067/1, 1067/28, 1067/40, 1067/41, 1067/42,
1067/44, 1067/45, 1067/46, 1067/48, 1067/49,
1067/47, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53,
1067/54, 1067/55, 1067/56, 11067/57, 1067/59,
1067/60, 1067/61, 1067/63, 1067/64, 1068, 1069,
1070, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5,
1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4, 1073/1,1073/2,
1073/3, 1073/4, 1073/5, 1073/23, 1074/3, 1129,
1130, 1138/1, 1138/3, 1138/6, 1139/11, 1139/14,
1139/88

III. VODOVARSTVENA CONA, parcela k.o. Žirovnica
delno 1063/1
celota

ŽIROVNICA SPODNJI, ŽIROVNICA ZGORNJI
Priloga 2.2
I. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Žirov-

nica
delno 929/34, 929/42
celota 929/37

II. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Žirov-
nica

delno 929/4, 929/42, 930/2
celota

III. VODOVARSTVENA CONA, parcele k.o. Žirovnica in
k.o. Zabreznica

delno 116, 117, 930/2, 931
celota

SELO
Priloga 2.2
I. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Zabrez-

nica
delno 118/1, 118/6, 118/10, 118/19, 118/20,

118/21
celota

II. VODOVARSTVENA CONA, parcela k.o. Zabreznica
delno 118/1
celota

III. VODOVARSTVENA CONA, parcela k.o. Zabreznica
delno 117
celota

SMOKUČ Priloga 3.2
I. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-

slovče
delno 1006/1, 1012, 1042/1, 1043, 1693/1,

1693/2, 1693/4
celota 1003/2, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010

II. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1037/1, 1038, 1040, 1042/1, 1043, 1044/1,
1219, 1220

celota 1089

III. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1218/5, 11219, 1220, 1043
celota

RODINE Priloga 4.2
I. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-

slovče
delno 1166/4, 1166/5, 1166/9, 1166/12,

1166/13
celota 1166/6, 1166/28

II. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1166/9, 1166/12, 1166/13, 1166/15,
1168/17, 1168/18, 1168/20, 1168/21, 1168/25,
1168/26, 1168/32, 1168/35, 1168/36, 1168/39,
1168/40, 1168/57, 1169

celota 1166/10, 1166/11,1168/7, 1168/8,
1168/11, 1168/13, 1168/15, 1168/19, 1168/29,
1168/30, 1168/33, 1168/31, 1168/37, 1168/38,
1168/41, 1168/42, 1168/46, 1168/47, 1168/48,
1168/50, 1168/51, 1168/52

III. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1168/57, 1169, 1171/2, 1171/9, 1171/10,
1218/2, 1219

celota 1170/1, 1170/2, 1171/1, 1171/11, 1217,
1218/3, 1218/4

ZAVRŠNICA Z-98, ZAVRŠNICA Priloga 11.2
I. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-

slovče
delno 1511, 1537/1, 1545/1
celota 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 1513/3,

1514, 1515, 1516, 1517, 1537/2, 1543/3, 1544

II. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1499/1, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504,
1508, 1509, 1521, 1543/1, 1543/2, 1537/1, 1663,
1664/1, 1667/1,

celota 1499/2, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526,
1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
1534/2, 1535, 15326/1, 1538, 1539, 1540, 1541,
1542, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593,
1594, 1595, 1596, 1597, 1598/2, 1599/1, 1599/2,
1600, 1601, 1602, 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1664/5,
1664/6, 1664/7, 1664/8

III. VODOVARSTVENA CONA, vse parcele k.o. Do-
slovče

delno 1/1, 1248/1, 1255/1, 1257/1, 1257/2,
1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7, 1257/8,
1270, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1661/1, 1662,
1663, 1664/1, 1667/1, 1667, 1668

celota 1253, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1259/1,
1260, 1265, 1267, 1268, 1270, 1603, 1604, 1605,
1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613,
1614, 1615, 1661/2, 1666.
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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
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VLADA
2772. Uredba o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slo-

venski obveščevalno-varnostni agenciji 5373
2773. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vo-

de iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigal-
nice odpadkov in pri sosežigu odpadkov 5377

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2774. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov

izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem
varstvu 5381

OBČINE
AJDOVŠČINA

2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rav-
nanju z odpadki 5383

2776. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5384
2777. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5384

BENEDIKT
2778. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbe-

ni ceni, povprečnih stroških komunalnega ureja-
nja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt 5385

2779. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu Občine Bene-
dikt 5385

PREVALJE
2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Prevalje za leto 2000 5386
2781. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Preva-

lje 5387
2782. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Prevalje 5387
2783. Program priprave in sprejemanja ureditvenega na-

črta za infrastrukturne objekte in naprave in do-
polnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazi-
davo Malinek – Dolga Brda 5388

2784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 5390

RAZKRIŽJE
2785. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na obmo-

čju Občine Razkrižje 5390

ŠKOCJAN
2786. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Ob-

čini Škocjan 5392
2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Škocjan 5393
2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Škocjan 5393

2789. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škoc-
jan 5393

2790. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-
ga sveta občine Škocjan 5394

2791. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Škocjan 5394

2792. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5395
2793. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5395
2794. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev

v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan 5395
2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan iz
vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega po-
djetja Komunala Novo mesto d.o.o. 5396

ŠMARJE PRI JELŠAH
2796. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka

za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda 5396

ŽIRI
2797. Program priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev za območje Občine Žiri 5396

ŽIROVNICA
2798. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavaro-

vanje pitnih voda za Občino Žirovnica 5398
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