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VLADA

2931. Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega
mesa

Na podlagi 5., 6., 18. in 126. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) v zvezi z 11. členom uredbe
o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi podpore skladiščenju

govejega mesa

1. člen
(rok za vložitev vlog)

S to uredbo se uvede podpora skladiščenju govejega
mesa po uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list
RS, št. 34/00; v nadaljnjem besedilu: uredba).

2. člen
(rok za vložitev vlog)

Rok za vložitev vlog je od 25. junija 2001 do
15. avgusta 2001.

3. člen
(najmanjša količina)

Najmanjša količina proizvodov znaša deset ton.

4. člen
(obdobje skladiščenja)

Obdobje skladiščenja znaša najmanj tri mesece in se
lahko podaljša za največ tri mesece.

5. člen
(višina podpore)

Višina podpore za obdobje treh mesecev znaša:
– za kategorijo 2 (klavni trupi oziroma polovice bikov,

starih do 24 mesecev), kategorijo 3 (klavni trupi oziroma
polovice telic in klavnih prvesnic, starih do 30 mesecev) in
kategorijo 4 (klavni trupi oziroma polovice moških kastriranih
živali, starih do 30 mesecev): 150.000 SIT/tono;

– za kategorijo 5 (klavni trupi oziroma polovice krav,
starih od 30 mesecev do 5 let) in kategorijo 6 (klavni trupi
oziroma polovice krav, starih nad 5 let): 100.000 SIT/tono.

Če je obdobje skladiščenja daljše od treh mesecev
oziroma v primeru drugega odstavka 20. člena uredbe kraj-

še od treh mesecev, se podpora poveča oziroma zmanjša
za 197,60 SIT/tono na dan.

6. člen
(odkoščevanje govejega mesa)

Ne glede na četrti odstavek 18. člena uredbe se v
primeru odkoščenja proizvodov kategoriji 5 in 6 podpora:

– ne plača, če je dejanska skladiščena količina odko-
ščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi manjša od 60 kg;

– proporcionalno zmanjša, če je dejanska skladiščena
količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi naj-
manj 60 kg in do 68 kg;

– plača v celoti, če je dejanska skladiščena količina
odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi 68 kg in več.

7. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-12/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov
in živil za zunanji trg

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 19. in 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov
in živil za zunanji trg

1. člen
V 7. členu uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetij-

skih pridelkov in živil za zunanji trg (Uradni list RS, št. 23/00,
27/00 in 38/00; v nadaljnjem besedilu: uredba) se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
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 »Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je rok za
vložitev zahtevkov za izplačilo podpore za pripravo trsnih
cepljenk za zunanji trg, izvoženih v aprilu in maju 2001,
20. julij 2001.«.

Dosedanji drugi odstavek 7. člena postane tretji od-
stavek.

2. člen
V 12. členu uredbe se besedilo: »30. junija« nado-

mesti z besedilom, ki se glasi: »31. decembra«.

3. člen
V uredbi se v prilogi »Seznam proizvodov in višina

podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji
trg«:

– črta besedilo, ki se glasi:

»0102 90 -  Druge:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):

0102 90 51 - - - - - za zakol 30,00 SIT/kg ž.m.*
- - - - krave:

0102 90 61 - - - - - za zakol 30,00 SIT/kg ž.m.*
- - - - druge:

0102 90 71 - - - - - za zakol 75,00 SIT/kg ž.m.*.

—————————
* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz

v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«;

– besedilo k tarifni oznaki 0201 spremeni tako, da se glasi:

»0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
0201 20 -  Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 - -  “kompenzirane četrti”  70,00/kg*
0201 20 30 - - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti  37,50/kg*
0201 20 50 - - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti  77,50/kg*
0201 20 90 - -  drugo  77,50/kg*
0201 30 00 - - Brez kosti 100,00/kg*.

—————————
* Podpora velja izključno za goveje meso slovenskega porekla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom najmanj

tri mesece pitano v Republiki Sloveniji. Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge
države se navedena višina pomnoži s faktorjem 3. Zahtevku mora biti priložena kopija računa za odkup govedi, kopija
ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija veterinarskega spričevala.«;

– za tarifno oznako 0409 00 00 doda besedilo, ki se glasi:
»0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji
0602 20 -  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške
0602 20 10 - - trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali ukoreninjeni  60,00/kos.*

—————————
* Podpora se dodeli za trsne cepljenke, izvožene v mesecu aprilu in maju. Izvoznik mora zahtevku priložiti tudi izjavo

pridelovalca trsnih cepljenk, da so izvožene cepljenke pridelane v Republiki Sloveniji, in kopijo deklaracije.«;

– pri tarifni oznaki 0701 90 90 besedilo: »* Podpora velja za krompir letine 2000.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»* Podpora velja od 1. septembra 2001 za krompir letine 2001.«;

– črta besedilo, ki se glasi:
»0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10 -  Jabolka:

- - drugo:
0808 10 20 - - - vrste zlati delišes *
0808 10 50 - - - vrste granny smith *
0808 10 90 - - - druga *
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—————————
* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 30,00 SIT/kg. Za izvoz v države

Evropske unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00
SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence,
ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži, namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg). Izvoženih v državo, ki je
končna destinacija proizvoda.

0808 20 -  Hruške in kutine:
- - hruške:

0808 20 50 - - - druge *

—————————
* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 31,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske

unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00 SIT/kg, za ostale
upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v
GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži, namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg). Izvoženih v državo, ki je
končna destinacija proizvoda.«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/2000-7
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2933. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste
Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71 /93 in
44/97) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96,
47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste

Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1 . člen
(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu-
blike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Trebnje sprejme lo-
kacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na
odseku Bič–Korenitka (v nadaljnjem besedilu: lokacijski
načrt). Lokacijski načrt je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske
Toplice, pod št. 31/00-LN v aprilu 2001 na podlagi idejne-

ga projekta, ki ga je izdelal PA – Nizke gradnje, d.o.o.,
Ljubljana, pod št. 9-7/96, april 2001, ter na podlagi
poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Acer, d.o.o.,
Novo mesto, pod št. J-4/00, april 2001.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstual-
ne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo obmo-
čja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje
objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe na
trasi avtoceste.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije objektov,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličbo parcel,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.

Grafični del obsega:
– pregledno karto M 1:25000
– izsek iz prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije M 1:250000

– izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Trebnje M 1:25000 in M 1:5000

– geodetski načrt
z mejo območja urejanja M 1:1000

– katastrski načrt M 1:2880, 1:2000
– digitalni katastrski načrt

z mejo območja urejanja M 1:2880
– pregledno situacijo M 1:5000
– ureditveno situacijo M 1:1000
– ureditveno

situacijo – priloge M 1:1000, 1:200 in 1:100
– zbirni prikaz komunalnih

in energetskih ureditev M 1:5000
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– prikaz komunalnih in energetskih
ureditev M 1:1000

– normalne prečne prereze M 1:50
– vzdolžni prerez M 1:5000/500
– načrt gradbenih parcel

in tehnični elementi za zakoličbo M 1:1000

prilogi: – seznam koordinat lomnih točk meje območja
lokacijskega načrta
– seznam koordinat lomnih točk gradbenih
parcel v delih, ki ne sovpadajo z mejo
območja lokacijskega načrta.

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

3. člen
(ureditveno območje po parcelah)

V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključe-
na zemljišča oziroma deli zemljišč z naslednjimi parcelni-
mi številkami po katastrskih občinah:

k.o. Zagorica:
107/17, 128, 129, 131, 132, 133, 134/1, 134/2,

136, 141, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 148/1,
149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 157,
158, 159/1, 172/1, 172/3, 173/1, 178, 179, 180,
181/1, 181/2, 182, 184/1, 185, 186, 188/1, 188/2,
189/1, 189/2, 190, 191, 198, 199, 200, 202, 203,
204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 206, 207, 208/1,
208/2, 211/1, 230, 231, 232, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4,
43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7,
44/8, 44/9, 45, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/1,
49/2, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 54, 55, 56,
562/1, 562/2, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 563/1,
568, 569/1, 569/2, 57, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2,
571/3, 572/1, 572/2, 572/3, 58/1, 58/2, 583/1,
583/2, 583/3, 59/1, 59/2, 592/1, 592/4, 592/7, 593,
594/1, 594/2, 595, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/5,
598/6, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6,
60/1, 60/2, 600/1, 600/2, 601, 604, 605, 61, 62/1,
63/1, 63/2, 630, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3,
633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 634/1, 634/2, 635, 636,
638/2, 639, 64/1, 64/2, 640/1, 640/2, 641/2, 642/1,
642/2, 816/2, 817, 818, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2,
822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 823, 825, 826,
827, 895, 904/2, 909, 910, 911/1, 912/3, 915, 916/1,
916/2, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/3, 923, 924,
925, 926/1, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 929/1, 929/2,
930/1, 930/2, 931/2, 935, 937/2, 937/3, 938/1,
938/2, 939/1, 941, 942, 951, 956/1, 956/2, 956/4,
959, 960, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962, 968,
969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 970/1, 970/2, 971, 972,
973, 974, 975, 976, 981/1, 981/3, 981/6, 981/7,
981/8, 989/3, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2,
992/3, 993, 994, 995;

k.o. Veliki Gaber:
1259/1, 1259/10, 1259/11, 1259/12, 1259/13,

1259/14, 1259/2, 1259/3, 1259/5, 1259/6, 1259/7,
1259/8, 1259/9, 1259/11, 1259/12, 1264, 1265/1,
1265/2, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267/1,
1267/2, 1268, 1269/1, 1296, 187/1, 190/2, 212/3,
213/1, 218, 221/1, 222, 223, 224, 225, 243/1, 248/1,
248/2, 248/3, 249, 252/1, 252/2, 252/3, 252/5,
253/1, 253/2, 254, 257/1, 257/4, 257/5, 260/1,

260/2, 263, 264/1, 264/2, 271/2, 272/1, 272/2,
272/3, 272/4, 272/5, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2,
275/1, 275/3, 276/1, 276/2, 297/1, 300/1, 300/3,
300/4, 302/1, 303/1, 303/2, 304, 308, 309/1,
309/2, 309/3, 309/4, 310/1, 310/2, 311/1, 311/3,
314, 315, 316, 317, 319/1, 319/2, 319/3, 320/1,
320/2, 320/3, 320/4, 321, 322, 323/1, 323/2,
327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 343, 344/1, 344/2,
345, 407, 409, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 415/1,
415/2, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2,
419/2, 419/3, 420/1, 420/2, 420/4, 421/2, 423/1,
423/2, 424, 425, 426, 432, 433, 434, 445, 448,
449/1, 449/2, 449/3, 468/1, 468/3, 88;

k.o. Prapreče:
280, 282, 283/1, 284/1, 284/2, 287, 298, 301/1,

301/3, 302, 303/1, 303/2, 306, 315, 319, 322/1,
324/1, 325/1, 326, 330/1, 344, 347/1, 347/2, 347/3,
348/1, 350/1, 350/2, 374/1, 374/2, 376/1, 376/2,
376/3, 376/4, 378, 385, 386/1, 386/10, 386/11,
386/12, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 386/17,
386/18, 386/19, 386/2, 386/20, 386/21, 386/22,
386/24, 386/25, 386/26, 386/27, 386/28, 386/29,
386/3, 386/30, 386/31, 386/32, 386/33, 386/34,
386/35, 386/36, 386/37, 386/38, 386/39, 386/4,
386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 388, 393/1,
393/2, 396/1, 396/2, 456/1, 456/2, 465/1, 467, 845,
846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/4, 864;

k.o. Stehanja vas:
154/1, 156/1,156/2, 156/3, 181/2.

4. člen
(prestavljeni, nadomeščeni, obnovljeni ali ukinjeni

deli infrastrukturnih vodov)
Prestavljeni, nadomeščeni, obnovljeni ali ukinjeni deli

infrastrukturnih vodov in naprav bodo na območju lokacij-
skega načrta, delno tudi izven območja odkupa zemljišč,
potekali (oziroma ukinjeni potekajo) preko naslednjih zem-
ljišč s parc. št.:

Električno omrežje:
k.o. Zagorica:
Obnovitev:
631/1, 632/3, 562/7, 562/5, 562/1, 994, 562/4;

k.o. Veliki Gaber:
Ukinitev:
321, 1296, 322, 1266/1, 297/1;
221/2, 1296/1, 257/1, 257/4, 257/5, 273/1,

1259/10, 274/1, 1296, 272/2, 257/2, 254, 253/2,
241/1, 241/3, 244/1;

222, 1259/10, 225, 257/1, 254, 253/1, 243/1,
1268, 248/3, 248/1, 248/2, 257/4, 252/5, 1296,
1267/1, 264/2;

Novogradnja (nadomestitev):
321, 1266/2, 1266/3, 1296, 222, 1266/1, 323/1,

297/1;
309/1, 308;
222, 1259/10, 224, 1259/8, 225, 257/1, 257/4,

257/5, 273/1, 274/1, 1296, 272/2, 1267/1;
274/1, 273/2, 1296, 272/2, 1267/1;
1267/1, 1296, 274/1, 1259/10, 257/5, 257/4,

257/1, 254, 253/1, 1268, 244/2, 244/1;
1267/1, 260/2, 1296, 260/1, 252/2, 252/1, 249;
1267/1, 260/1, 263, 264/2, 1267/2, 264/1, 266;
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k.o. Prapreče:
Ukinitev:
845, 280, 287, 847/1, 284/2, 846, 284/1,

301/1, 302, 303/1, 324/1, 325/1, 326, 347/1,
348/1, 376/4, 376/1, 386/1, 386/31;

Novogradnja:
283/1, 284/1, 302, 303/1, 324/1, 325/1, 347/2,

347/1, 348/1, 376/4, 386/38, 386/4, 386/5, 386/6,
386/7, 846, 386/20, 386/17, 386/16, 386/13,
386/12, 386/9, 386/8, 386/3, 386/2, 864.

Vodovod:
k.o. Zagorica:
Ukinitev:
989/1, 923, 924, 57, 50/2, 50/1, 49/1, 994, 49/2,

49/4, 48/2, 981/7, 60/2, 989/2, 62/1;
Novogradnja:
989/1, 61, 971, 63/1, 994, 63/2, 64/1, 62/1;

k.o. Veliki Gaber:
Ukinitev:
275/1, 275/3, 1296, 276/2, 274/2, 1259/10,

224, 1259/8, 225;
Novogradnja:
275/1, 272/3, 272/4, 272/5, 1296, 273/2, 274/1,

1259/10, 273/1, 224, 257/4, 225.

Telekomunikacijsko omrežje:
k.o. Zagorica:
Ukinitev:
926/1, 927/2, 992/2, 927/1, 926/2, 925, 54, 57,

501, 981/3, 994, 60/1, 60/2, 989/2, 62/1;
599/1, 994, 42/2, 42/4, 52/2, 636, 991/2, 55,

57, 981/8, 58/2, 989/1, 61, 63/1, 970/2, 145/1,
151/1, 974, 181/1, 200, 202, 203, 827, 205/2, 822/1,
822/2, 822/4, 821/2, 818, 820/2;

Novogradnja:
926/1, 927/2, 991/2, 929/1, 928, 927/1, 926/2,

54, 55, 57, 50/2, 50/1, 49/1, 994, 49/2, 49/4, 48/2,
981/7, 60/2, 62/1, 989/2, 64/1, 64/2, 63/2, 970/1,
133, 134/2, 975, 144, 145/2, 145/3, 180, 179, 199,
204/1, 204/2, 211/1, 205/1, 822/5, 206, 207, 821/1,
820/1;

k.o. Veliki Gaber:
Ukinitev:
414/1, 415/2, 416/1, 417/1, 418/1, 419/2,

420/2, 420/4, 421/2, 423/2, 424, 315, 316, 317,
1296, 319/1, 1265/3, 319/2, 1259/6, 1259/1, 320/1,
320/2, 1259/13, 1259/12, 1259/7, 323/2, 1266/3,
1266/2, 309/3, 1259/9, 309/2, 1259/8, 1259/12,
223, 222, 274/2, 274/1, 1259/10, 1259/14, 252/5,
1267/1, 264/2, 257/5, 257/4;

Novogradnja:
225, 1259/2, 257/4, 257/5, 273/1, 1259/10,

274/1, 1296, 272/2, 272/4, 272/3, 264/2;
414/3, 414/2, 415/1, 416/2, 1296, 1265/1,

327/1, 327/3, 303/2, 276/2, 222, 274/2, 274/1,
252/3, 252/1;

k.o. Prapreče:
Ukinitev:
864, 350/2, 374/2, 847/1, 847/3, 396/2, 456/2;
Novogradnja:
864, 283/1, 284/2, 301/3, 846, 301/1, 303/2,

350/2, 374/2, 847/1, 393/2, 396/2, 456/2, 456/1.

Izven območja lokacijskega načrta bodo z izvedbo niz-
konapetostnega zemeljskega voda za napajanje objektov na
območju Medvedjeka tangirana zemljišča s parc. št. 1268,
243/2, 1269/1, 244/2, 244/1, zaradi odstranitve oziro-
ma demontaže dela električnega omrežja pa zemljišča s
parc. št. 244/1, 241/1, 241/3, 243/1, 1269/1, 253/2,
257/2 in 221/2, vse k.o. Veliki Gaber. Zaradi odstranitve
oziroma demontaže dela električnega omrežja so delno v
območju in delno izven območja lokacijskega načrta zemlji-
šča s parc. št. 253/1, 254 in 257/1, vse k.o. Veliki Gaber.

5. člen
Izven območja urejanja s tem lokacijskim načrtom se

(zaradi neusklajenosti geodetskih podlag in digitalnih kata-
strskih načrtov prikazi v ureditveni situaciji glede izključeno-
sti predmetnih objektov niso jasno razvidni) nahajajo:

– stanovanjski objekti s h. št. Bič 6, 7 in 9 ter gospo-
darski objekt ob stanovanjskem objektu s h. št. Bič 9,

– gospodarski objekt (hlev), zgrajen v sklopu domačije
s h. št. Medvedjek 20, na zemljišču s parc. št. 320/1 in
320/2, k.o. Veliki Gaber,

– pomožni objekt na parc. št. 46, k.o. Zagorica.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

6. člen
Območje urejanja iz 3. in 4. člena te uredbe obsega:
– območje cestnega sveta z vsemi spremljajočimi ob-

jekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoza, podvoz,
podhod, inundacijske objekte in odvodne jarke, zemelj-
ske zadrževalne in betonske usedalne bazene, prepuste,
pokrita vkopa, priključek),

– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,

– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-
prav,

– območje okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO–TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

7. člen
Trasa avtoceste je zasnovana kot izven nivojska štiri-

pasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim
pasom. Trasa se prične v osi avtoceste, odsek Višnja Gora
–Bič na meji med Občino Ivančna Gorica in Občino Treb-
nje v km 109,2+00 (0+00) in konča v km 114,0+20
(4,8+20) pred naseljem Korenitka, z začasno navezavo na
obstoječo H1 v dolžini 150 m.

8. člen
(vertikalni in horizontalni elementi)

Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste
Bič–Korenitka so projektirani z upoštevanjem računske hi-
trosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij znaša 750 m,
minimalni vertikalni konkavni radij znaša 25000 m, mini-
malni vertikalni konveksni radij znaša 20000 m, maksimalni
vzdolžni nagib je 3,45% in minimalni prečni nagib je 2,5%.

Dolžina trase je 4.820 m, začasna navezava na koncu
odseka se izvede na obstoječo hitro cesto H1 v dolžini
150 m. Projektirani normalni prečni profil znaša 26,60 m
in sicer 2 vozna pasova po 3,75 m, 2 prehitevalna pasova
po 3,75 m, 2 robna pasova ob prehitevalnem pasu po
0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna
pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1,20 m.
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Na vzponih, kjer pričakovana hitrost težkih vozil pade
pod 50 km/h, se namesto odstavnih pasov predvidijo
pasovi za počasni promet širine 3 m, ki so od voznega
pasu ločeni z 0,20 m širokim robnim pasom, robni pas na
robu pa ima širino 0,30 m.

Na območjih vijačenja prečnega nagiba vozišča, kjer
zaradi konfiguracije terena ni možno zagotoviti zadostne
razlike med nagibom roba vozišča in niveleto, se naj izvede
odprti sistem obrabne asfaltne plasti (drenažni asfalt).

9. člen
(trasa avtoceste)

Odsek trase Bič–Korenitka se prične s km 109,2+00
na koncu odseka Višnja gora–Bič. Trasa avtoceste poteka
v koridorju obstoječe hitre ceste H1.

Na začetku odseka v km 109,4+02 se trasa avtoceste
prične vzpenjati z 0,3%, s tem se zagotovi dvig planuma
spodnjega ustroja nad koto visoke podtalnice 305,0 n.m.v.
Vsi nasipi na območju do km 110,6+00 morajo biti zgrajeni
iz kamnitega materiala. V km 110,2+82 se trasa avtoceste
začne dvigovati proti Medvedjeku z vzponom 1,86%, kar
pomeni, da niso potrebni pasovi za počasni promet v smeri
proti Novemu mestu. V km 110,3+20 se predvidi podhod v
makadamski izvedbi širine 4 m z deviacijo poljske poti, v km
111,6+17 pa podvoz širine 10 m, ki služi za prehod divjadi,
obenem pa pod njim poteka tudi deviacija gozdne poti. V km
112,4+40 se levo konča pas za počasni promet za smer
proti Ljubljani, ki se prične že na koncu odseka. Greben
Medvedjeka prečka trasa v konveksni vertikalni zaokrožitvi
r=20000 m. Na tem mestu je lociran pokriti vkop dolžine
158 m, preko katerega se spelje deviacija 1-15 regionalne
ceste ter lokalne ceste 1-16. Trasa avtoceste se s padcem
3,5% spusti proti Korenitki. V km 113,8+88 se predvidi
pokriti vkop dolžine 64 m za prehod divjadi, obenem pa
preko njega poteka tudi deviacija poljske poti. Na koncu
odseka se trasa avtoceste situativno in niveletno približa
obstoječi H1. Pri Korenitki se izvede začasna povezava
načrtovane avtoceste in H1 v dolžini 150 m.

10. člen
(priključek)

Na obravnavanem odseku je predviden priključek
¨Bič¨, ki je lociran v km 109,9+13. Na priključek se nave-
zuje regionalna cesta RII 416/1348 Grm–Bič, ki se na
območju priključka izvede na novo. Pred priključkom se na
deviacijo regionalne ceste priključi deviiran del lokalne ce-
ste L 426111 Bič–Veliki Gaber, ki v naselju Bič, pred
navezavo na R II-416/1348, poteka južno od obstoječih
objektov s h. št. Bič 7 in 9, preko nadvoza avtoceste pa se
nadaljuje lokalna cesta L 426131 Zagorica–Volčja Ja-
ma–Žužemberk.

Predviden je polni izven nivojski priključek 2-1 Bič,
krake priključkov se projektira za hitrost 40 km/h. Normalni
prečni profil enosmerne rampe znaša 8,50 m, od tega vozi-
šče 5 m, dva robna pasova po 0,25 m in bankini po
1,50 m. Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša
10,70 m in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna
pasova po 0,35 m in dve bankini po 1,50 m.

Priključek se ustrezno uredi s prometno signalizacijo.

11. člen
(deviacije cest in poti)

Zaradi izgradnje avtoceste se izvede deviacije na-
slednjih cest in poti:

Deviacije regionalnih cest:
Deviacija 1-1
Deviacija regionalne ceste RII 416 odsek 1348

Grm–Bič križa avtocesto ca. v km 109,9+13 z nadvozom
4-1. Dolžina deviacije je ca. 480 m.

Deviacija 1-15 in 1-15a
Deviacija regionalne ceste RIII 646 odsek 1197

Grm–Pluska na območju Medvedjeka se prične ca. v km
avtoceste 112,1+27, prečka avtocesto v njenem km
112,1+71 ter se priključi na obstoječo hitro cesto H1 ter
poteka po njej vse do km avtoceste 112,5+20 nato deviira
proti jugu in se preko pokritega vkopa 8-1a na obstoječo
regionalno cesto priključi ca. v km avtoceste 112,7+40.
Dolžina deviacije 1–15 je ca. 958 m, dolžina deviacije
1–15a pa ca. 140 m.

Deviacija 1-17
Deviacija regionalne ceste RIII 646 odsek 1197

Grm–Pluska pred Korenitko se prične ca. v km avtoceste
113,7+51 ter poteka vzdolž avtoceste vse do konca odse-
ka. Dolžina deviacije je 328 m, skupaj z začasno navezavo
na obstoječe stanje pa 403 m.

Normalni prečni profil deviacije regionalne ceste RII
416/1348 znaša 9,65 m in sicer vozna pasova po 3 m,
robna pasova po 0,30 m in bankina (levo) 1 m, hodnik za
pešce (desno) 1,55 m, bankina desno 0,50 m. Normalni
prečni profil deviacije regionalne ceste RIII 646/1197
znaša 7,90 m in sicer vozna pasova po 2,75 m, robna
pasova po 0,20 m in bankini po 1 m oziroma v delu od
začetka deviacije do križanja z deviacijo 1-16 se desno
izvede hodnik za pešce širine 1,55 m. Normalni prečni
profil deviiranega dela regionalne ceste z oznako 1-15a,
ki se prekategorizira v lokalno cesto, znaša 7 m in sicer
vozna pasova po 2,50 m in bankini po 1 m.

Izvedba regionalnih cest in prekategoriziranega dela
regionalne ceste v lokalno je v asfaltu.

Deviacije lokalnih cest:
Deviacija 1-2
Deviacija lokalne ceste L 426111 Bič–Veliki Gaber

pred navezavo na regionalno cesto R II-416 odsek 1348
Grm–Bič v dolžini ca. 224 m.

Deviacija 1-13
Deviacija lokalne ceste L 426121 Medvedjek–Male

Dole za navezavo Malih Dol na regionalno cesto RIII
646/1197 Grm–Pluska. Dolžina deviacije je ca. 170 m.

Deviacija 1-16
Deviacija lokalne ceste L 426124 Medvedjek–Ste-

hanja vas, ki se nadaljuje v deviacijo L 426122 Medvedjek
–Šentlovrenc, v skupni dolžini ca. 400 m. Na pokritem
vkopu 8-1a prečka deviacijo 1-15 regionalne ceste. Na
območju Medvedjeka se brežine severno od deviacije
lokalne ceste za Martinjo vas oblikujejo z uporabo sonarav-
nih konstrukcij (armirana zatravljena brežina ipd.)

Normalni prečni profil deviacije lokalne ceste 1-2 zna-
ša 9,65 m, deviacij ostalih lokalnih cest pa 7 m. Izvedba
vseh lokalnih cest je v asfaltu.

Deviacije poljskih poti:
Deviacija 1-3: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini

ca. 127 m.
Deviacija 1-4: Deviacija poljske poti se izvede v dolži-

ni ca. 80 m.
Deviacija 1-5: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini

ca. 160 m.
Deviacija 1-6: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini

ca. 283 m.



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 3. 7. 2001 / Stran 5707

Deviacija 1-7: Deviacija poljske poti se izvede v dolži-
ni ca. 100 m.

Deviacija 1-8: Deviacija poljske poti se izvede v dolži-
ni ca. 284 m.

Deviacija 1-9: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini
ca. 410 m.

Deviacija 1-14:Deviacija poljske poti se izvede v dolžini
ca. 320 m.

Deviacija 1-18: Deviacija poljske poti se izvede v dolži-
ni ca. 86 m.

Deviacije gozdnih poti:
Deviacija 1-10: Deviacija gozdne poti se izvede v dolži-

ni ca. 183 m.
Deviacija 1-11: Deviacija gozdne poti se izvede v dolži-

ni ca. 124 m.
Deviacija 1-12: Deviacija gozdne poti se izvede v dolži-

ni ca. 154 m.
Deviacija 1-19: Deviacija gozdne poti se izvede v dolži-

ni ca. 1166 m.
Normalni prečni profil poljskih in gozdnih poti je 3 ali

4 m in sicer vozišče 2 ali 3 m ter bankini po 0,50 m.
Izvedba poljskih in gozdnih poti je v makadamu.

Deli opuščenih prometnic se uredijo kot kmetijske po-
vršine na kmetijskih površinah oziroma kot zelene površine.

12. člen
(objekti na avtocesti)

Na odseku avtoceste se zgradi naslednje objekte:
Nadvoz 4-1 v km avtoceste 109,9+14 za deviacijo

regionalne ceste 1-1, širine 9,4 m, dolžine 39 m in svetle
višine 4,7 m.

Nadvoz 4-2 v km avtoceste 112,1+45 za deviacijo
regionalne ceste 1-15, širine 46 m, dolžine 59 m in svetle
višine 4,7 m.

Podhod 3-7a v km avtoceste 110,3+20 za deviacijo
poljske poti (makadam) 1-7, širine 31,5 m, dolžine 4 m in
svetle višine 4 m.

Podvoz 3-7 v km avtoceste 111,6+17 za deviacijo
gozdne poti (makadam) 1-11, širine 41 m, dolžine 11 m in
svetle višine 4,7 m.

Pokriti vkop 8-1a od km avtoceste 112,6+07 do km
112,7+65, širine 158 m, dolžine 45 m in svetle višine
4,7 m.

Pokriti vkop 8-1 v km avtoceste 113,8+88, širine
64 m, dolžine 44,7 m in svetle višine 4,7 m.

Inundacijski objekt 3-1 v km avtoceste 109,3+49,
širine 28 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-2 v km avtoceste 109,7+10, širi-
ne 65 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-3 v km 0,3 + 02,50 kraka 1 in v
km 0,1 +07,87 kraka 2 priključka Bič, širine 27 m, dolžine
6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-4 v km deviacije regionalne ceste
1-1 0,2+75,00, širine 27 m, dolžine 6 m in svetle višine
3 m.

Ploščati propust 3-5 v km avtoceste 109,9+70, širi-
ne 45 m, dolžine 3,2 m in svetle višine 2 m.

Ploščati propust 3-6 v km 0,0+86,83 kraka 3 in v km
0,0+56,50 kraka 4 priključka Bič, širine 44 m, dolžine
3,2 m, svetle višine 2 m.

Podporni zid-kamnita zložba
od km avtoceste 113,7+80 do km 113,8+88 in od km

avtoceste 113,9+52 do km 113,9+60, levo pod deviacijo
1-17.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
(splošni pogoji)

Projekt za pridobitev dovoljenja za gradnjo avtoceste
mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture in mora upoš-
tevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste
Varnostne ograje na avtocesti se izvede v kovinski iz-

vedbi ustrezne višine, izjemoma se dopusti izvedba drugač-
nih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Avtocesta
je omejena z varovalno žično ograjo višine 1,8 do 2,5 m.
Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste in ramp.

Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmov-
nicami s plitkim koreninskim sistemom.

Objekti na avtocesti
Cestni objekti (nadvoza, podvoz, podhod), portali obeh

pokritih vkopov, cestna oprema in protihrupna zaščita mora-
jo biti arhitekturno oblikovani v skladu s sodobnimi principi
oblikovanja, v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z urba-
no in krajinsko podobo prostora. Objekti morajo biti obliko-
vani tako, da se čimbolj vključujejo v krajinsko podobo pro-
stora in ustrezno obsajeni. Posebno pozornost je treba po-
svetiti oblikovanju protihrupne zaščite na območju Biča in
oblikovanju nadvoza na območju Medvedjeka. Cestna opre-
ma in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne
elemente.

Priključek
Območje priključka se arhitekturno in krajinsko obliku-

je ter ustrezno zasadi, tako da se zagotovi čim večja vpetost
v prostor in zmanjša vidna izpostavljenost posega.

Posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega pro-
stora

Oblikovanje reliefa
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se morajo v največji

možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Pokrita vkopa se
izvedeta skladno z naravno konfiguracijo terena. Brežine
nasipov morajo biti oblikovane čim bolj razgibano, kjer je
potrebno, naj bodo stopničaste ter polagoma izpeljane v
obstoječi teren. Širina vmesnih berm ni enotna, temveč se
spreminja, glede na oblikovanost okoliškega terena. Breži-
ne vkopov se oblikujejo razgibano, spodnje brežine tik ob
avtocesti se lahko oblikujejo strmeje (maksimalne višine
8 m), zgornje pa bolj položno z izpeljavo v obstoječi teren.
Posamezni ostanki terena, ki nastajajo ob manjših vkopih
in v vmesnem prostoru med traso avtoceste in rekultivirano
traso hitre ceste, se odstranijo oziroma poravnajo skladno
z oblikovanjem širšega prostora. Traso rekultivirane hitre
ceste se skupaj z brežinami smiselno vključi v oblikovanje
reliefa ob avtocesti. Na robovih vkopov in nasipov se skla-
dno z detajlnimi prostorskimi situacijami izvede zaokroži-
tev. Med gradnjo je treba ohraniti obstoječe mikroreliefne
pojave, ki naj se vključijo v krajinsko ureditev obcestnega
prostora. Brežine nasipov in položnejše brežine vkopov
nad prvo brežino ob avtocesti morajo biti ustrezno biote-
hnično utrjeni, zavarovani in zasajeni z vegetacijo.

Načrt oblikovanja reliefa v sklopu PGD/PZI projekta
mora vsebovati situacijo, v kateri bo s pomočjo plastnic
prikazano detajlno oblikovanje reliefa vzdolž celotne trase
oziroma na celotnem območju posega.
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Zasaditev
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je

to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve mora-
jo biti zagotovitev čim večje vpetosti posega v prostor ter
vzpostavitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z mož-
nostjo razgleda in zakrivanje pogledov na vizualno moteče
protihrupne bariere ob naseljih. Zasaditve morajo temeljiti
na obstoječem krajinskem vzorcu (travinje in njive, gozd,
gozdne zaplate s sklenjenim gozdnim robom, posamezna
drevesa, grmovne živice), vrstni sestavi in v prostoru značil-
nih oblikah vegetacije. Ob posegu v gozd se zasadi gozdni
rob, sicer se pretežno zatravi oziroma čim bolj prilagodi
krajinskemu vzorcu. Na zunanji strani protihrupnih barier se
fragmentarno zasadijo manjše skupine avtohtonega drevja
in grmovnic. Gozdni robovi morajo biti sanirani s primerno
višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije. Pokrita
vkopa se zasadita z višinsko mešano vegetacijo, gosteje se
zasadijo robni deli prehoda za živali. Pri izdelavi zasaditvene-
ga načrta na območjih gozdov mora sodelovati pristojna
gozdarska služba.

Rekultivacija zemljišč
Vse odseke obstoječih cest oziroma drugih rab, ki po

izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije,
se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska
zemljišča, vegetacijske sestoje) oziroma se renaturirajo. Kjer
ostanejo v funkciji ceste, se njihove profile ustrezno prilago-
di novim obremenitvam, ostanke pa prav tako rekultivira.

14. člen
(dodatni pogoji za oblikovanje reliefa in zasaditve

na Medvedjeku)
– od km 112,0 + 80 do 112,8 + 40:
Oblikovanje reliefa: Zaradi razlike med niveleto avtoce-

ste in obstoječim terenom so v tem predelu vkopne brežine
ob avtocesti do višine berme večinoma strme, nad bermo pa
se s položnejšim nagibom izpeljejo v obstoječ teren. Razšir-
jena mostna konstrukcija nadvoza 4-2 se izdela kot zelena
streha, kar pomeni da se z ustrezno izvedbo in debelino
nasutja omogoči rast trave, na robnih delih pa tudi grmovnic.
Na območju priključka lokalne ceste se brežine izvedejo z
blagim naklonom in izpeljejo v obstoječe brežine sedanje
hitre ceste. Ob bodoči regionalni cesti se obstoječe zara-
ščene in stabilne brežine ohranja, ob gradnji avtoceste pa
se sanira le morebitne nestabilne odseke.

Nad pokritim vkopom se teren oblikuje na novo (v obliki
sedla) tako, da se ga na čim bolj neprisiljen način poveže z
obstoječim reliefom. Novo oblikovano sedlo naj bo za 1 do
2 m nižje od sedanje kote terena na tem območju, ki znaša
367,53 m n.v. Teren se proti vzhodu blago spušča in pove-
že z brežino nad vzhodnim portalom, proti severozahodu pa
se zemljišče izravna do roba brežine nad zahodnim porta-
lom, po kateri poteka tudi priključek lokalne ceste z Medve-
djeka. Povezavo s sedanjo lokalno cesto na severnem robu
hriba se ukine, zemljišče pa renaturira. Obstoječi cestni
ustroj se odstrani in nadomesti s plastjo zemlje v enaki
debelini, profil pa preoblikuje tako, da izgubi značilno pravo-
kotno oziroma terasasto obliko. Renaturira se tudi opušče-
ne dele lokalne ceste v Male Dole.

Zasaditev: Strme dele brežin se naj pušča spontanemu
razvoju zelišč, trav ter grmovnic v skalnih razpokah. Brežine
z blažjim naklonom se zatravi. Robne predele razširjene
mostne konstrukcije se zasadi z gosto grmovno zasaditvijo
ter soliternim drevjem. Z njo se zasadi tudi zgornji rob ob
regionalni cesti, vse do obstoječe zasaditve. Obstoječo
grmovno-drevesno zarast vzdolž regionalne ceste (vse do

pokritega vkopa) se v največji možni meri ohrani. Intenzivne-
je se zasadi tudi območje pokritega vkopa tako, da se dose-
že vizualno povezanost z obstoječim gozdom na južni strani.
V osrednjem delu se izvede pogozditev, ki na območju
renaturirane ceste preide v saditev posameznih soliternih
dreves. Za omilitve stopničastega poteka regionalne in lo-
kalne ceste na Medvedjek se vmesno brežino ter robni del
avtoceste zasadi z nizkimi grmovnicami. Robni del zasaditve
ob regionalni cesti se v nadaljevanju poveže z obstoječo
zasaditvijo ob sedanji lokalni cesti.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

15. člen
Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati

oziroma zaščititi komunalno energetske objekte in naprave.
Projektiranje in gradnja le-teh mora potekati v skladu s
pogoji in soglasji posameznih upravIjavcev oziroma v skladu
s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.

16. člen
(vodovod)

Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali za-
ščiti naslednja vodovoda:

– Obstoječi vodovod profila 100 pri naselju Bič se
prestavi ob krak 4 priključka na avtocesto Bič, nato prečka
avtocesto v km 110,0+59 (P 44) ter se v nadaljevanju
priključi na obstoječi vodovod v naselju Zagorica;

– Obstoječi vodovod profila 90 na Medvedjeku se pre-
stavi ob rob deviacije regionalne ceste 1-15. Prestavitev se
začne v km avtoceste 112,6+20, prečka avtocesto preko
pokritega vkopa 8-1a ter se priključi na levi strani avtoceste
v njenem km 112,6+89.

17 . člen
(električno omrežje)

Vsa križanja elektrovodov z načrtovanimi prometnicami
se na novo uredi oziroma višinsko korigira. Opuščene elek-
trovode se demontira. Za razsvetljavo obeh pokritih vkopov
se zgradi transformatorski postaji, ki sta navezani na obsto-
ječe električno omrežje.

A) Srednjenapetostni vodi
Na križanju avtoceste ter deviacij regionalnih in lokalnih

cest s srednjenapetostnimi elektroenergetskimi vodi se pre-
stavi, višinsko korigira in doda nosilne stebre ali pokabli
naslednje daljnovode:

– Obstoječi 20 kV daljnovod Štefan se prestavi (kabli-
ra) od km avtoceste 112,5+43 do km 114,1+00, kjer pote-
ka vzporedno s traso avtoceste: od km 112,5+43 do km
112,6+50 poteka levo od avtoceste, jo nato prečka preko
pokritega vkopa 8-1a ter nadaljuje do predvidene trafopo-
staje ob deviaciji lokalne ceste 1-16, od trafopostaje do
konca odseka pa poteka desno od avtoceste, ob trasi pred-
videne deviacije gozdne poti 1-19. Od km 112,5+43 do km
113,8+70 se obstoječi 20 kV daljnovod demontira, od
113,8+70 do 114,1+00 pa se ohrani za napajanje pokrite-
ga vkopa 8-1;

– Obstoječi 20 kV daljnovod Štefan – odcep Šumberk
se demontira do začetka deviacije 1-16 in se nadomesti z
zemeljskim vodom. Prestavljen daljnovod prečka avtoce-
sto skupaj z 20 kV daljnovodom Štefan.

B) Nizkonapetostni vodi
– Obstoječi nizkonapetostni prostozračni vod Dobravi-

ca -TP Bič pri Biču v km 109,5+65 (P19) se ohrani, stojna
mesta se obnovijo z upoštevanjem križanja avtoceste;
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– Nizkonapetostni prostozračni vod za napajanje ob-
jektov Medvedjek 3 in 5 se odstrani;

– Za napajanje objektov Medvedjek 1, 2, 4, 6, 8 in 10
se iz predvidene trafopostaje ob lokalni cesti 1-16 izvede
nizkonapetostni zemeljski vod in sicer do obstoječega dro-
ga v km avtoceste 113,0+00 levo, obstoječi prostozračni
nizkonapetostni vod, ki sedaj služi za napajanje teh objektov
pa se odstrani od km 112,6+30 do km 113,0+00;

– Obstoječi prostozračni nizkonapetostni vod, ki križa
avtocesto v km 112,2+00, se nadomesti z zemeljskim vo-
dom, ki poteka preko nadvoza 4-2 pod deviacijo regionalne
ceste 1-15 ter levo ob deviaciji lokalne ceste 1-13 do začet-
ka deviacije le-te.

C) Trafo postaja
Za napajanje pokritih vkopov 8-1a Medvedjek in 8-1

Korenitka se izvedeta kabelski trafo postaji z navezavo na
20 kV daljnovoda.

18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Na križanju avtoceste s telekomunikacijskimi vodi se
izvedejo naslednje ureditve:

A) Medkrajevne linije
– Ob celotni trasi se obstoječi medkrajevni koaksialni

kabel, ki sedaj poteka ob H1 opusti. Nadomesti se ga s
kabelsko kanalizacijo 2x50 mm za potrebe optičnega kabla.
Trasa poteka znotraj cestnega telesa avtoceste.

B) Krajevne linije
– prostozračno omrežje na Biču se prestavi med P6 in

P17 deviacije lokalne ceste 1-2 oziroma kraka 1 priključka
Bič ter med P1 in P17 deviacije regionalne ceste 1-1,

– prostozračno omrežje pri Medvedjeku se prestavi
levo med P0 in P8 deviacije lokalne ceste 1-16.

19. člen
(javna razsvetljava)

Izvede se razsvetljava v obeh pokritih vkopih 8-1 in 8-1a.

20. člen
(klic v sili)

Na celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanaliza-
cija za sistem klica v sili, za kar se položi kabel vzdolž
celotne trase avtoceste na robu bankine oziroma v odstav-
nem pasu. Sistem sestavljajo stebrički ob avtocesti ter
kabli za napajanje in prenos informacij. Stebrički klica v sili
so postavljeni na medsebojni razdalji ca. 2000 m levo in
desno ob avtocesti.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

21. člen
(rušitve in prestavitve objektov)

Zaradi gradnje avtoceste je potrebno odstraniti oziro-
ma odkupiti naslednje objekte:

– domačija Pristavica 19 v km avtoceste 109,2+00
na zemljiščih s parc. št. 599/1, 599/2, 599/4, 599/5,
600/2 in 604, vse k.o. Zagorica in sicer: pod, hlev na
zemljiščih s parc. št. 599/2 in 599/5, kozolec na zemlji-
ščih s parc. št. 599/1 in 599/4, stanovanjska hiša na
zemljišču s parc. št. 600/2, stanovanjska hiša na zemlji-
šču s parc. št. 604, vse k.o. Zagorica,

– domačija Medvedjek 5 v km avtoceste 112,6+20, na
zemljiščih s parc. št. 224 in 273/1, k.o. Veliki Gaber in
sicer: stanovanjska hiša na zemljišču s parc. št. 224, k.o.
Veliki Gaber, gospodarski objekt na zemljišču s parc. št.
273/1, k.o. Veliki Gaber,

– domačija Medvedjek 3 v km 112,6+60 na zemljišču
s parc. št. 272/2, k.o. Veliki Gaber in sicer: stanovanjska
hiša-nova, stanovanjska hiša-stara in gospodarski objekt.

Zaradi deviacije regionalne ceste RIII 646 odsek 1197
Grm–Pluska (1-15a) je potrebno prestaviti kozolec, zgrajen
na zemljišču s parc. št. 320/1, k.o. Veliki Gaber, na zemlji-
šče v okviru domačije Medvedjek 20.

Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev
njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremični-
ne ali odškodnine v skladu s predpisi.

22. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje

gozdnih zemljišč)
V neposredni bližini avtoceste se v največji možni meri

ohrani naravna oblika gozda. Gradnja v gozdnih območjih
mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega
telesa, odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega pro-
stora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacij-
sko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Prepreče-
no mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje
podrasti.

Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno
saniran v smislu zagotavljanja ekološke in funkcionalne skla-
dnosti. Prizadete gozdne površine izven cestnega telesa se
uredijo in pogozdijo z ustreznim gozdnim sestojem. Odstra-
njen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo
ustvarjene preseke je treba sanirati z ustrezno zasaditvijo s
čim bolj naravno, nepravilno razmestitvijo zasaditve ter z upo-
rabo avtohtonih vrst drevnine in sicer v čim večji možni meri
že v času gradnje.

Dostopi do gozdnih zemljišč se uredijo preko deviacij,
ki omogočajo navezavo na obstoječ sistem gozdnih cest.

23. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč

in varstvo tal)
Na območju, kjer avtocesta preseka kmetijske kom-

plekse, se izvedejo sanacije površin, ki bodo poškodovane v
času gradnje. Na območjih, kjer avtocesta posega v območja
kmetijskih zemljišč, je treba zagotoviti minimalno porabo zem-
ljišč in preprečiti poseganje izven cestnega prostora. Za vse
potrebne začasne povezave se v največji možni meri uporab-
ljajo obstoječe poti, po katerih poteka promet in se nato
ustrezno rekultivirajo. Prepreči se gaženje in nekontrolirane
prevoze po kmetijskih zemljiščih. Investitor je dolžan ohraniti
oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemIjišča v
času izgradnje in po izgradnji.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba iz-
delati tudi projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
odstrani in deponira ter uporabi pri rekultivaciji kmetijskih
površin in končni ureditvi obcestnega prostora. S sanacijo
razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje. Prst se
odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z ostalimi tlemi.
Deponije se izvedejo tako, da se ohrani njena rodovitnost in
količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki
ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m. Deponije je
treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstra-
njene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi
le-te za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna
skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.
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24. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa

režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme
poslabšati. Pri odvodnji poplavnih vod s tega območja je
potrebno upoštevati današnji režim in preprečiti vpliv na
prerazporeditev poplavnih vod. Investitor mora izvesti potre-
bne ureditve na območjih, kjer se občasno pojavlja visoka
podtalnica.

Na poplavnem območju Biča je visoka stopnja občutlji-
vosti vodonosnika (IC), občutljivost na ostalem delu trase pa
je zmerna do majhna (IIC – IIIC), razen na mestih, kjer se
vkoplje v apneno hribino. Gladina podzemne vode na obmo-
čju Biča niha med kotama 227 in 305 m n.m. Pri projektira-
nju se upošteva kota najvišje vode, to je 305 m n.m.

Za ohranitev stanja je potrebno:
– izvesti geodetske posnetke današnje prelivne vode

od Pul proti podhodu za Podboršt,
– zagotoviti odvod poplavne vode čez travnate in njiv-

ske površine od Pul proti Podborštu z ureditvijo odvodnega
jarka od današnjega podhoda pod H1 do razlivnega obmo-
čja pri Podborštu,

– urediti in očistiti požiralnik Dobravska jama za odvod-
njo padavinskih in zalednih vod;

– na poplavnem območju Pule zagotoviti prepuste pod
nasipi priključka, tako da bo možen pretok zalednih in po-
plavnih voda po celotnem poplavnem območju. Pri tem gre
za prepuste tudi pod nizkimi nasipi na priključkih na cesto
Bič–Pristavica;

– urediti odtoke odpadnih vod (komunalnih in tehnolo-
ških) iz naselij Zagorica, Dobravica, Bič in Pristavica tako,
da se odpadne vode ne bodo razlivale po poplavnem obmo-
čju;

– proučiti vplive avtoceste na zaledne in meteorne vo-
de z območij Pristavice (Griča), Zagorice in Dobravice ter
upoštevati rešitve, ki ne bodo poslabševale razmer na po-
plavnem območju Pule–Dobravska jama;

– v fazi projektne dokumentacije preveriti možnost, da
se z geofizikalnimi preiskavami in sondiranjem (geomehan-
ska vrtina, izračun potrebnega izkopa) ugotovljene zakrase-
le depresije v podlagi kamionskega platoja na robu sedanje-
ga nasipa ob cesti Dobravica–Bič, na zemljišču s parc. št.
926/1, 927/2 in 929/2 k.o. Zagorica uporabijo kot zadr-
ževalne oziroma ponikalne površine. Na podlagi raziskav se
za nemoteno komuniciranje podzemnih in površinskih voda
na poplavnem območju Biča obstoječi plato odstrani.

V projektni dokumentaciji je treba predvideti, da se za
nasipe uporabi material s čim večjo možno efektivno poroz-
nostjo in filtracijsko sposobnostjo.

Predvidena trasa nikjer ne poteka čez varovano ozem-
lje vodnih virov ali čez območje potencialnih vodnih virov.
Predvidi se izvedbo zaščite, ki ustreza občutljivosti tega
vodonosnika oziroma vodnega vira (Smernice za določitev
načina zaščite podzemne vode na območju avtoceste, DARS
1999).

Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku avtoceste se v naravni odvodnik

(ponikovalnice) spušča le čista padavinska voda oziroma
voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila
o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in
o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na
sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sani-
tarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Celoten sistem odvajanja padavinske vode s cestišča
na poplavnem območju Biča mora biti izveden vodotesno.
Vse padavinske vode s cestnih površin se preko požiralni-
kov navezujejo na kanalizacijske cevovode in obcestne jar-
ke, ki se navezujejo na zadrževalne bazene – čistilne objek-
te z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Odvedene vode se po
čiščenju na zadrževalnih bazenih – čistilnih objektih z vgra-
jenimi koalescentnimi filtri izpustijo v ponikovalnice.

Pri dimenzioniranju bazenov se upošteva kritično koli-
čino najbolj onesnažene vode in sicer naliv s povratno dobo
1 leto z intenziteto 160 l/s/ha.

Zadrževalni bazeni Z1, Z2, Z3, Z4 in Z4a morajo biti
zgrajeni vodotesno, z vgrajeno neprepustno varjeno folijo in
dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učin-
kovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo
organskih snovi. Potrebno je zagotoviti redno vzdrževanje.
Mulj v usedalnikih se obravnava kot posebni odpadek. Zadr-
ževalnika Z1, Z4 in Z6 so betonski, ostali pa so v zemeljski
izvedbi.

Cestišča vseh priključnih cest in deviacij se odvodnjava
z odprtimi obcestnimi jarki.

Okolice bazenov ter ponikovalnic se obsadi z avtohto-
nim zelenjem. Vsi objekti se zavarujejo z žično ograjo in
vstopnimi vrati.

Pri sanaciji požiralnika na zemljišču s parc. št. 926/1,
927/2, 929/2 in 960, k.o. Zagorica se upošteva izpust
meteornih vod z utrjenih površin.

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

Podzemne vode
Vpliv dogajanj na površini je na podzemne vode zaradi

kraškega zaledja neposreden. Med gradnjo je zato treba
preprečiti neposredno pronicanje odpadnih in izcednih vod
v tla, temu primerno naj se uredijo transportne poti oziroma
uredi začasno odvodnjavanje z delovnih površin. Pri postavi-
tvi kakršnihkoli začasnih objektov, naprav in deponij je treba
upoštevati lego in delovanje ponorov ter zagotoviti, da po-
seg ne bo negativno vplival na razmere v podzemnih vodah.
Pri gradnji se uporabljajo le transportni in gradbeni stroji, ki
so tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Za začasne
deponije se uporabi utrjene površine na gradbišču in kam-
nolome, ki so zunaj območja tega lokacijskega načrta in
nimajo stika s podzemnimi vodami. Za primere razlitja nevar-
nih tekočin je potrebno predvideti ukrepe za takojšnjo od-
stranitev materiala na ustrezno odlagališče za začasne de-
ponije.

25. člen
(varovanje objektov in območij naravne dediščine)
Na območju predvidenih posegov se v kategorijo na-

ravne dediščine uvršča presihajoče jezero pri naselju Bič. V
tem območju se upošteva določbe 24. in 26. člena te
uredbe. Med gradnjo je treba preprečevati poškodbe ter
zasipavanje z izkopanim in drugim materialom. Investitor
mora obvestiti pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine o začetku pripravljalnih in zemeljskih del ter zago-
toviti naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.

Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geo-
loške naravne dediščine, je potreben občasen geološki in
krasoslovni nadzor na celotnem območju gradnje. Nadzor
mora izvajati strokovna geološka institucija. V primeru po-
membnejših geoloških najdb je treba obvestiti strokovno
organizacijo (Agencijo Republike Slovenije za okolje ali
pristojni regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
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dediščine), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja
dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentaci-
jo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Agenciji
Republike Slovenije za okolje.

Pred pričetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je
treba opraviti fotografsko in filmsko dokumentacijo avtoce-
stnega odseka, v skladu z navodili naravovarstvene službe.
Načrt krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom je treba
predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v pregled in
potrditev.

26. člen
(varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov)
Biotopi
Med gradnjo se čim manj posega v območje mokrotnih

travnikov in občasno jezero pri Biču, izogniti se je treba
vsem začasnim posegom v mokrotne habitate in njihove
puferske pasove, ki jih označuje vlagoljubna vegetacija, kar
je treba upoštevati pri načrtovanju začasnih deponij, dovoz-
nih cest in prečkanj. Gradnja mora čimmanj posegati v pro-
stor izven samega cestnega telesa. Za deponiranje materia-
lov je treba predhodno določiti lokacijo izven občutljivega
območja. Deviacija regionalne ceste 1-15 in 1-15a se na
območju jelševega sestoja gradi brez stranskih dovozov,
prav tako se med gradnjo in po njej na to območje ne sme
odlagati kakršnegakoli materiala.

Med gradnjo je prepovedano v vodne ali močvirske
biotope odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega
materiala, splakovanje delovnega orodja v vodah, spuščanje
betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode, prepre-
čiti je treba odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za
delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Med
gradnjo je potreben stalen naravovarstveni nadzor pri izvaja-
nju vseh del.

Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto pre-
preči z varovalno žično ograjo. Vsem živalskim vrstam, ki jim
bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, se za-
gotovi varno prehajanje preko avtoceste. Za prehod divjadi
služijo podhod 3-7a poljske poti pod avtocesto pri Zagorici v
km 110,3+20, podvoz 3-7 gozdne poti pod avtocesto v km
111,6+17 svetle širine 11,20 m in svetle višine 4,70 m, s
konično razširjenim vstopnim delom in pokriti vkop 8-1a od
km avtoceste 112,6+07 do km 112,7+65 ter pokriti vkop
8-1 od km 113,8+88 do km 113,9+52, na sredini širine
31,40 m. Zasaditev objektov se izvede z avtohtono vegeta-
cijo. Pred zgoraj naštetimi prehodi se izvede ustrezno prire-
jena varovalna ograja avtoceste, ki služi tudi kot usmerjeval-
na ograja.

Za prehod dvoživk se na poplavnem območju Biča vsi
vodni prepusti uredijo s 50 cm široko poličko.

27. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

Na območjih kulturne dediščine se mora gradnja izva-
jati na čim manjšem prostoru, posegi zunaj načrtovanega
ne smejo posegati na območja kulturne dediščine. Za po-
samezen objekt ali območje kulturne dediščine velja:

– domačija Pristavica 19: pred pričetkom gradnje je
treba po navodilih pristojne službe za varstvo kulturne dedi-
ščine izdelati popolno dokumentacijo in posnetek celotne
domačije. Na mestu domačije se ohranijo velika osamela
drevesa;

– cerkev sv. Martina na Biču: v čim večji meri naj se
ohrani vidnost cerkve, ureditev obcestnega prostora v vi-
dnem stiku spomenika mora biti temu ustrezna;

– arheološko območje Medvedjek: med gradnjo se
zagotovi strog arheološki nadzor, poseg se omeji na ce-
stno telo;

– spominsko obeležje vojni 1991 se v primeru tan-
genc prestavi v območje pokritega vkopa na Medvedjeku v
skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine ter zagotovi ustrezno ureditev obce-
stnega prostora;

– spomenik NOB – Medvedjek se v primeru tangenc
ustrezno uredi ali celo prestavi v dogovoru s pristojno službo
za varstvo kulturne dediščine. Okolica spomenika se ureja v
skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

Za celotno traso, vse objekte, deviacije, prestavitve
komunalnih vodov je potrebno zagotoviti izvedbo predho-
dnih arheoloških raziskav po metodologiji SAAS. V primeru
potencialno ogroženih odkritih najdišč je potrebno izvesti
zaščitna izkopavanja in postopke po izkopavanjih.

Investitor mora med gradnjo avtoceste in vseh sprem-
ljajočih objektov zagotoviti stalen arheološki nadzor.

Vsaka degradacija eventualno med gradnjo novo odkri-
te dediščine, morebitna rušenja, prenosi ali premiki le-te
morajo biti predhodno dogovorjeni s pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine.

Krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotoviti
čim boljšo vpetost posega v prostor v smislu ohranjanja
integritete krajine.

Pred izdajo dovoljenja za graditev je treba pridobiti
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine k
projektom krajinske ureditve, protihrupnih ograj, cestnih ob-
jektov, prestavitev obstoječe infrastrukture, gradbišč, depo-
nij viškov materiala in pridobivalnega prostora gradbenega
materiala.

Pred pričetkom del je potrebno v skladu z navodili
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo me-
sto na območju trase in spremljajočih ureditev izdelati foto in
video dokumentacijo stanja prostora s kulturno dediščino, ki
jo hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

Na osnovi prometne napovedi za 20-letno plansko
obdobje po končani gradnji se izvede naslednje ukrepe za
varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

– 1. protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km
avtoceste 109,2+87 do km avtoceste 109,7+23, dolžine
440 m, levo,

– 1.a protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km
avtoceste 109,7+09 do km avtoceste 109,7+82, dolži-
ne 73 m, levo,

– 2. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km
avtoceste 109,7+81 do km avtoceste 110,2+30, dolžine
468 m, levo,

– 3. protihrupna zaščita skupne višine 2 m, od km
avtoceste 110,2+30 do km avtoceste 110,5+40, dolži-
ne 310 m, levo,

– 4. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km
avtoceste 109,2+47 do km avtoceste 109,8+47, dolži-
ne 600 m, desno,

– 5. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km
avtoceste 109,9+25 do km avtoceste 110,0+10, dolži-
ne 96 m, desno,

– 5.a protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km
avtoceste 110,0+08 do km avtoceste 110,0+83, dolži-
ne 75 m, desno,
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– 6. protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km
avtoceste 110,0+70 do km avtoceste 110,4+80, dolži-
ne 418 m, desno,

– 7. protihrupna zaščita skupne višine 2,5 m, od km
avtoceste 110,4+80 do km avtoceste 110,6+10, dolžine
130 m, desno,

– 8. protihrupna zaščita skupne višine 2,5 m, od km
avtoceste 111,7+95 do km avtoceste 111,9+80, dolži-
ne 185 m, levo,

– 9. protihrupna zaščita skupne višine 3 m od km
avtoceste 111,9+80 do km avtoceste 112,0+20, dolžine
40 m, levo,

– 10. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m od km
avtoceste 112,0+20 do km avtoceste 112,0+60, dolžine
40 m, levo,

– 11. protihrupna zaščita višine 0,5–4,0 m od km
avtoceste 112,0+60 do km avtoceste 112,1+10, dolžine
50 m, levo,

– 12. pasivna protihrupna zaščita obstoječih stano-
vanjskih objektov na Biču s h. št. 7 in 9,

– 13. pasivna protihrupna zaščita obstoječih stano-
vanjskih objektov na Medvedjeku s h. št. 1, 2, 4, 6, 8, 10,
14 in 16, na osnovi predhodnega monitoringa (meritev do-
seženih ravni hrupa v času obratovanja avtoceste).

Pasivna zaščita objektov se na podlagi meritev izvede
povsod tam, kjer je zaradi konfiguracije terena problematič-
no ščitenje z aktivnimi ukrepi.

Protihrupna zaščita je lahko protihrupna ograja ali na-
sip maksimalne višine 1,50 m, praviloma z nadgradnjo s
transparentno ograjo ali brez ter mora biti arhitekturno obli-
kovana v skladu s tipiko prostora in vsaj na zunanji strani
fragmentarno obsajena z grmovno in drevesno vegetacijo.

29. člen
(deponije viškov in odvzem materiala)

Idejni projekt avtoceste na odseku Bič–Korenitka ne
predvideva viškov nenosilnega materiala; kolikor pa do
njih pride, je možno uporabiti lokacijo opuščenega pe-
skokopa Čatež – Zaplaz v Občini Trebnje, za kar je predho-
dno potrebno pripraviti projekt sanacije peskokopa.

Material za gradnjo avtoceste se pridobiva iz kamnolo-
ma Podsmreka.

Za stalne deponije in odvzeme materiala, ki niso vklju-
čeni v ureditveno območje lokacijskega načrta, mora inve-
stitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo ter dovo-
ljenje za poseg v prostor.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

30. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, deviacije ce-
stnega omrežja ter vodnogospodarske ureditve, ki so potre-
bne za realizacijo predvidenih posegov,

– deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omre-

žja,
– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultiva-

cijo.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne za-
ključene funkcionalne celote.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

31. člen
(monitoring in drugi ukrepi)

Investitor gradnje avtoceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja in v

obsegu, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje;
– pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati

točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je
to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugi-
mi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kako-
vosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla,
vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk
nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posa-
mezne sestavine okolja;

– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omo-
gočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Izvajalec gradbenih del mora v času največje intenziv-
nosti gradbenih del poskrbeti za izvajanje monitoringa one-
snaženosti zraka s prašnimi usedlinami na lokacijah na ob-
močju Dobravice, Biča ter na Medvedjeku, z najmanj dvema
enomesečnima meritvama. Z rezultati meritev mora sezna-
njati pristojne inšpekcijske službe. Prve meritve morajo biti
izvedene v času pripravljalnih zemeljskih del. V primeru pre-
koračitev mejnih vrednosti po uredbi o mejnih, opozorilnih
in kritičnih imisijskih koncentracijah škodljivih snovi v zraku
(Uradni list RS, št. 73/94), mora izvajalec gradbenih del
zagotoviti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij z območja
gradbišča.

Že v času gradnje je potrebno spremljati dejanske geo-
tehnične razmere glede na prognozirane; izvaja naj se geo-
mehanski nadzor med gradnjo ter kontrolni pregled po moč-
nejših padavinah.

Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo
zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na
osnovi prognoze prometa za petletno obdobje po končani
gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili
uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je
določen v poročilu o vplivih na okolje, pri čemer je investitor
dolžan upoštevati pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.
V skladu s tem so možna odstopanja v 28. členu določenih
protihrupnih zaščit, tako v lokacijah kot dimenzijah. Med
gradnjo je treba spremljati stanje hrupa in v primeru prekora-
čitve mejnih vrednosti zagotoviti ukrepe za zmanjšanje obre-
menitev s hrupom.

Obstoječi monitoring gibanja podzemnih in poplavnih
vod v območju priključka Bič (ACB-1/96 in ACB-2/96) se
mora razširiti z dodatno točko pri podhodu proti Dobravski
jami. V okviru monitoringa je potrebno izvesti geodetske
posnetke kritične poplavne kote ter zagotoviti ukrepe na
lokalni infrastrukturi, kolikor bodo ugotovljene spremem-
be posledica izgradnje avtoceste. Pred gradnjo in po iz-
gradnji je treba odvzeti po en vzorec v času nizke vode in v
času močnejšega deževja.

V skladu z določili pravilnika o monitoringu onesnaže-
nosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št.
5/00) je treba izvajati program monitoringa podzemne vo-
de. Kvartalne meritve se izvajajo tri leta in sicer na vrtini v
naselju Bič. V času izvajanja monitoringa je potrebno sprem-
ljati spremembe indikativnih parametrov, ocena sprememb
le-teh po končanem triletnem obdobju pa je podlaga za
oceno nadaljevanja monitoringa. Poseben program moni-
toringa se mora izvajati za primere nesreč. Program preiskav
vključuje poleg osnovnega programa monitoringa še sprem-
ljanje aktivnih spojin, s katerimi je onesnažena podzemna
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voda in se izvaja toliko časa, dokler rezultati preiskav ne
pokažejo trajnega izboljšanja kakovosti podzemne vode.

Za odvod odpadnih padavinskih vod iz inundacijskih
objektov je potrebno izvajati obratovalni monitoring. Načrto-
vanje in izvajanje monitoringa se izvaja po določilih pravil-
nika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpa-
dnih vod in o pogojih za njegovo izvajanje, (Uradni list RS,
št. 35/96). Vzorčenje se izvaja na izpustu iz zadrževalnika
v času padavin ali po padavinah na časovno proporcionalni
način v skladu z določili standarda SIST ISO 25667-10
(1996). Čas vzorčenja je dve uri. Za vrednotenje izmerjenih
vrednosti je potrebno upoštevati mejne vrednosti iz ured-
be o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96), za primer iztoka
odpadne vode v vode (podzemne ali površinske vode).

V okviru obratovalnega monitoringa odpadnih padavin-
skih vod iz inundacijskih objektov je predvideno tudi vzorče-
nje sedimenta. Vzorčenje sedimenta se izvaja po določilih
standarda SIST ISO 25667-12. Preiskave sedimenta se
izvajajo pred načrtovanim odstranjevanjem sedimenta. Prei-
skavo izvede ustrezna strokovna inštitucija, pooblaščena s
strani Ministrstva za okolje in prostor.

Monitoring prehajanja prosto živečih živali preko novih,
ustrezno dimenzioniranih prehodov mora trajati vsaj tri leta.
Po izgradnji in med obratovanjem avtoceste je potreben
monitoring vpliva avtoceste na populacijo dvoživk na odseku
pri Biču, ki naj se izvaja vsaj še tri leta po izgradnji.

Monitoringi se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monito-
ringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost
podatkov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti
investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– oblikovanje vkopnih in nasipnih brežin,
– drugi ustrezni ukrepi.
Investitor gradnje mora med gradnjo in po izgradnji

zagotoviti nemotene dostope do vseh naselij in objektov ter
obdelovalnih in gozdnih površin.

32. člen
(organizacija gradbišča)

Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na širino tra-
se. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti.
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času grad-
nje in po izgradnji tudi:

– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da
ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na
obstoječem cestnem omrežju,

– zgraditi dostope, ki v lokacijskem načrtu niso predvi-
deni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih
prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno
urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa po
potrebi obnoviti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziro-
ma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste zaradi
prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne prekomerne negativne posledi-
ce, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi transpor-
ta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev,

– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev in za preprečitev emisij v zrak,

– lokacija gradbiščnih platojev za objekte na avtocesti
in transportne poti morajo bili izbrane tako, da obremenitev
s hrupom zaradi transporta materiala, delovanja naprav na
objektih in gradnje objektov ne bo presegala mejnih vredno-
sti pri najbližjih stanovanjskih območjih,

– na območju presihajočega jezera pri Biču je treba
posege med gradnjo omejiti le na območje trase avtoceste
in priključnih cest ter upoštevati tudi ukrepe za omilitev
vplivov na hidrogeološke razmere in na onesnaženost pod-
zemnih voda, floro, favno, vegetacijo in biotope,

– dostopi do trase naj se zagotovijo po obstoječih po-
teh in kolovozih. Omejiti oziroma preprečiti je treba posege
v mokrotne travnike in obe mlaki zarasli z vodno vegetacijo,

– začasne deponije izkopanega in drugega materiala je
potrebno izbrati tako, da se z njimi ne bo posegalo na
območja naravne ali kulturne dediščine ali na druga varova-
na območja,

– izogibati se je treba vsem začasnim posegom v mokrot-
ne habitate, ki jih idejni projekt ne predvideva, kar velja tudi za
začasne deponije, dovozne ceste in morebitna prečkanja.

33. člen
(obveznost demontaže in navezave elektroenergetskih

vodov)
Investitor je dolžan zagotoviti in kriti stroške demonta-

že nizkonapetostnega in srednjenapetostnega voda ter
navezave na obstoječe vode na območju Medvedjeka, kar
obsega pridobitev ustrezne dokumentacije, soglasij in
upravnih dovoljenj, izdanih na podlagi občinskega pro-
storskega izvedbenega akta, kot tudi izvedbo navedenega
posega.

34. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih,
so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter vegeta-
cijo in brežine ob avtocesti,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, zgrajene za potrebe avtoceste do prenosa v uprav-
ljanje upravljavcu vodotokov,

– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi priza-
detimi,

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste
in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

X. TOLERANCE

35. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-

panja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučeva-
nju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in
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drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernej-
še z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati pro-
storske in okoljske razmere.

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

V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in pro-
jektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in na-
prav natančno določene, pri čemer so dopustna manjša
odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so po-
sledica natančnejše stopnje izdelave projektov. Večja od-
stopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega
odstavka tega člena.

XI. NADZOR

36. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo

za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za oko-
lje in prostor.

Xll. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja

ohranja sedanja raba prostora.

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

in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje in na Občini Trebnje.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04/2001-1
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2934. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Smednik–Krška
vas, in b) – predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–1990 v delu,
ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in
– predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je Vlada Republike Slove-
nije na 33. seji dne 21. junija 2001 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto
na odseku Smednik–Krška vas, in

b) – predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000 in prostorskih

sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–1990 v delu,

ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in
– predloga sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin

srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga

opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev

osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Sme-
dnik–Krška vas (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijske-
ga načrta), ki ga je izdelal Panprostor, d.o.o., Ljubljana, pod
št. projekta LNSK 104/00 v marcu 2001 in predloga spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navede-
nih planskih aktov Občine Krško in Občine Brežice, ki jih je
izdelal Panprostor, d.o.o., v decembru 2000.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek

lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja
in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega pla-
na SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS,
št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del,
11/99), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95,
13/96 – kartografski del, 11/99) (v nadaljnjem besedilu:
republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremem-
bo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
7/90 ter Uradni list RS, št. 13/94 in 59/97), prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 ter
Uradni list RS, št. 13/94 in 59/97) ter prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 13/91 ter Uradni list
RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98 in
10/99) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 (Uradni
list SRS, št. 41/87, 8/88 in 13/91 ter Uradni list RS, št.
37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98 in 10/99).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Krško in

Občini Brežice v obravnavo in sprejem spremembe in do-
polnitve planskih aktov občine.

IV
Občina Krško in Občina Brežice morata poskrbeti za

izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav
osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in do-
polnitev planskih aktov občin. Javna razgrnitev traja en me-
sec in se prične peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgr-

njeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in
dopolnitev planskih aktov občin pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.

VI
Občina Krško in Občina Brežice morata v roku 30 dni

po preteku javne razgrnitve poslati ministru, pristojnemu za
okolje in prostor, vse zbrane pripombe in predloge. Če v
tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne
razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni
pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2935. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Hrastje–Kronovo
in b) Predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto, za območje Mestne občine Novo mesto
in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Vlada Republi-
ke Slovenije na 33. seji dne 21. junija 2001 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto
na odseku Hrastje–Kronovo in

b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo

mesto za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega

družbenega plana Občine Novo mesto,
za območje Mestne občine Novo mesto

in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev

osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hras-
tje–Kronovo (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega
načrta), ki ga je izdelal PA – Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod
številko projekta 1191/00 v decembru 2000, in predlo-
ga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu
navedenih planskih aktov, ki jih je izdelal PA – Prostor,
d.o.o., Ljubljana v januarju 2001.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS,
št. 72/95 in 11/99, v nadaljnjem besedilu: državni prostor-
ski planski akti) ter predstavlja spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/98, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97,
39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99 in 92/99) in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Novo mesto (Skup-
ščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/98, 15/90,
9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92,
35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96,
16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99,
59/99, 63/99 in 92/99), za območje Mestne občine Novo
mesto in Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve občinskih planskih aktov).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini No-

vo mesto in Občini Mirna Peč v obravnavo in sprejem spre-
membe in dopolnitve občinskih planskih aktov.

IV
Mestna občina Novo mesto in Občina Mirna Peč mora-

ta poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih
obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov. Javna razgrnitev traja
en mesec in se prične peti dan po objavi sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen

osnutek lokacijskega načrta ter predlog sprememb in dopol-
nitev občinskih planskih aktov pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.

VI
Mestna občina Novo mesto in Občina Mirna Peč mora-

ta v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru,
pristojnemu za okolje in prostor, vse zbrane pripombe in
predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in
predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacij-
skega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-16/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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MINISTRSTVA

2936. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi

Na podlagi 28. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju

in označevanju nevarnih snovi

1. člen
V 15. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in

označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 73/99,
45/00, 4/01 in 28/01) se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:

“Ne glede na prvi odstavek tega člena se mora ozna-
čevanje in pakiranje nevarnih snovi, ki so bile dane v
promet pred 29. majem leta 2001 in niso fitofarmacevtska
sredstva, uskladiti s tem pravilnikom najkasneje do 1.  ja-
nuarja leta 2002.“

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-22/01
Ljubljana, dne 26. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

2937. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

Na podlagi 28. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju

in označevanju nevarnih pripravkov

1. člen
V 13. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in

označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99,
45/00 in 28/01) se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na prvi odstavek tega člena se mora ozna-
čevanje in pakiranje nevarnih pripravkov, ki so bili dani v
promet pred 29. majem leta 2001 in niso fitofarmacevtska
sredstva, uskladiti s tem pravilnikom najkasneje do 1.  ja-
nuarja leta 2002.“

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-23/01
Ljubljana, dne 26. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

BOROVNICA

2938. Sklep o cenah programov v VVZ Borovnica

Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borov-
nica na 20. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

1
V VVZ Borovnica se določijo naslednje cene progra-

mov:
1. Celodnevni program SIT
– 1. starostna skupina 63.455
– 2. starostna skupina 54.714
2. Poldnevni program s kosilom
– 1. starostna skupina 45.889
– 2. starostna skupina 39.770

OBČINE



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 3. 7. 2001 / Stran 5717

3. Poldnevni program brez kosila SIT
– 1. starostna skupina 42.696
– 2. starostna skupina 36.577
4. Poraba živil v celodnevnem programu 4.900
– zajtrk 1.707
– kosilo 3.193

2
Navedene cene programov veljajo od 1. 7. 2001

dalje.

Št. 066/3-20/6-245/01
Borovnica, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

LAŠKO

2939. Sklep
1. o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil
KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in
2. o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu pokopališča Laško, št. proj.
466/00

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ura-
dni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93,
29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Ura-
dni list RS, št. 8/00)

S K L E P
1. o javni razgrnitvi osnutka odloka o:

ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil
KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in

2. o javni razgrnitvi osnutka odloka
o ureditvenem načrtu pokopališča Laško,

št. proj. 466/00

I
Javno se razgrne osnutek odloka za ureditveni načrt

za parkirišče tovornih vozil KP4, ki ga je izdelal AR Projekt
d.o.o., Planinska c. 5, Sevnica v juniju 2001, št. proj.:
UN 01L/Ž, ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu poko-
pališča Laško, ki ga je izdelal RC – Planiranje, Ul. XIV.
divizije 14, 3000 Celje, v maju 2001, št. proj.: 466/00.

II
Osnutka bosta razgrnjena v preddverju Urada župa-

na občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem
času občinske uprave, in v prostorih KS Laško, Savinjsko
nabrežje 6, Laško, prav tako v času uradnih ur krajevne
skupnosti, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizi-

rala javno obravnavo in o tem obvestila občane na prime-
ren način.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času jav-

ne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgr-
njena osnutka v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana
občine Laško, Mestna ulica 2, Laško in v prostorih KS
Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško, vse v času uradnih ur.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35001/8/00 in 35003/3/00
Laško, dne 21. junija 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LITIJA

2940. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2001

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 110/00) je Občinski svet občine Litija na 24. seji dne
28. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Litija za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občin-
ski proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proraču-
na, terjatvami in naložbami ter dolgovi.

2. člen
Z občinskim proračunom za leto 2001 se zagotavlja-

jo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Litija (v
nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2001.

3. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določi v nasled-

njih zneskih:
– bilanca prihodkov in odhodkov: SIT

– prihodki: 1.879,070.000
– odhodki: 1.953,172.100
– proračunski primanjkljaj: 74,102.100

– račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev: 152.000
– dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev: –
– račun financiranja:

– zadolževanje 117,000.000
– odplačila dolga: 29,347.400

4. člen
Obseg zadolževanja občine v letu 2001 ne sme pre-

seči 117,000.000 SIT in se sredstva porabijo po progra-
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mu investicij, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Program investicij se predloži občinskemu svetu v roku 30
dni po sprejemu proračuna.

5. člen
Krajevna skupnost lahko v letu 2001 sama prevzame

obveznosti do višine planiranih sredstev na kontu
“413004 – Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih
skupnosti“ za posamezno krajevno skupnost. Krajevna
skupnost lahko prevzema obveznosti nad višino, določeno
v prejšnjem odstavku tega člena, le s pisnim soglasjem
župana občine, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost
pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme
zadolževati ali izdajati poroštev.

6. člen
Če neposredni uporabnik občinskega proračuna po

sprejemu proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela
ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogo-
če predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali
izvršitev del oziroma storitev, se sredstva lahko prerazpore-
dijo v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika.
O prerazporeditvah sredstev odloča na predlog župana
občine občinski svet.

7. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-

nem primeru do višine 1,000.000 SIT odloča župan ob-
čine v soglasju s pristojnim odborom Občinskega sveta.

8. člen
Občina lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v leto 2002, v višini 274,500.000 SIT. Obvezno-
sti, ki bodo zahtevale plačilo v leto 2002, so navedene v
seznamu predobremenitev, ki je sestavni del proračuna.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je

Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah in drugih pravnih osebah ali pred
nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi
denarna sredstva Občini Litija, kolikor v 30 dneh od spre-
jema proračuna ne predložijo letnega programa, ki vsebu-
je tudi program porabe prostih denarnih sredstev.

10. člen
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega pro-

računa, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odlo-
ča na predlog župana občine občinski svet.

Na predlog župana občine občinski svet lahko do
višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plači-
lo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave višji od višine
terjatve.

11. člen
O predlogih izvensodnih poravnav na predlog župana

odloča Občinski svet.

12. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega pro-

računa so dolžni do 15. 3. 2002 predložiti občinskemu
svetu poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni
račun za leto 2001.

Prejemniki proračunskih sredstev predložijo občin-
skemu svetu poročilo o porabi prejetih proračunskih sred-
stev.

Neposrednemu uporabniku, posrednemu uporabni-
ku in prejemniku proračunskih sredstev, ki ne predloži
potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži
izplačilo sredstev.

Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzorne-
ga odbora, župana ali občinske uprave dolžni izdelati in
dostaviti dodatne analize poslovanja.

13. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi v obdobju

začasnega financiranja občine v letu 2001, so sestavni
del proračuna za leto 2001.

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

nem listu RS.

Št. 401-8/01
Litija, dne 28. junija 2001.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

ROGATEC

2941. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone
C-3 v Rogatcu

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Rogatec na
19. redni seji dne 20. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3

v Rogatcu

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za ureditev

cone C-3 v Rogatcu, ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Sveto-
zarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloge 30-038/00,
septembra 2000.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstual-

ni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in orga-
nizacij.

A) TEKSTUALNI DEL
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osnutek odloka o zazidalnem načrtu
3. Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu
B) GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz dolgoročnega in srednje-

ročnega plana M – 1: 5000
2. Obstoječe stanje z mejo območja

obdelave in predvidenimi rušitvami M – 1: 1000
3. Ureditvena situacija z zasnovo

ureditve zelenih površin M – 1: 500
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4. Funkcionalno oblikovalski pogoji M – 1: 500
5. Tipični prerezi M – 1: 500
6. Situacija komunalnih naprav M – 1: 1000
7. Položaj, velikost in namembnost

novih gradbenih parcel v odnosu do
obstoječih M – 1: 1000

8. Tehnični elementi za zakoličenje
objektov M – 1: 1000

9. Tehnični elementi za zakoličenje
gradbenih parcel M – 1: 1000

10. Situacija prometnega režima M – 1: 1000
11. Kopija uradnega katastrskega

načrta M – 1: 1000

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Območje obdelave je na severu in na vzhodu omeje-

no z glavno cesto II. reda številka 107, na jugu z železni-
ško progo in na zahodu s križiščem “nove“ in “stare“
glavne ceste II. reda št. 107.

Velikost območja je 4.47 ha.
Območje zazidalnega načrta sestavljajo naslednje

parcele: 123, 216, 260, 262, 554/1, 554/3, 554/5,
554/6, 554/8, 554/9, 554/10, 554/11, 554/12,
554/13, 554/16 (pot), 554/17, 555, 556/1, 556/2,
556/3, 557, 558/1, 558/3, 560/1, 560/4, 560/5,
560/6, del 564/1, 564/2, del 567/2, del 567/2, del
962/1 (cesta), del 966/2 (cesta), del 978/5 (potok), del
982/2, 982/5, 982/6, 999, vse k.o. Rogatec.

4. člen
Dejavnosti v območju
Obravnavano območje je po odloku o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino
Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00) opredeljeno
kot centralna cona C-3, ki je namenjeno pretežno central-
nim funkcijam naselja.

5. člen
Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo
– razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter

zelenih in ostalih površin
– namembnost objektov
– maksimalne gradbene linije in višinske gabarit
– smeri dostopov in dovozov
– ureditev utrjenih in zelenih površin
– ureditev parkirišč

III. PREDLOG IZRABE PROSTORA IN FUNKCIONALNO
OBLIKOVALSKE REŠITVE

6. člen
Območje predstavlja širši prostor ob križišču nove

glavne in regionalne ceste, ki prostor deli na tri enote in
hkrati predstavlja vozlišče nove programske zasnove, ki
vključuje avtobusno postajo, nakupovalni center, tržnico,
paviljonske objekte in poslovni objekt.

Jedro zasnove tako predstavlja križišče, ob njem je
s svojo pojavnostjo kot prostorska dominanta locirana
avtobusna postaja v navezavi na železniško. Gradbeni
liniji avtobusne postaje sledi poslovni objekt, kateremu
proti vzhodu sledi obstoječa zgradba izven območja
obdelave.

Nasproti je pešpot-most, ki povezuje novi in stari del
zasnove. Ob stičišču novega in starega je lociran tržni
prostor – tržnica s prodajnimi paviljoni. Tržni prostor je
razporejen ob parkovno krajinski ureditvi vzdolž potoka
Draganja, ki omogoča posedanje, igro otrok.

Na zahodni strani območja, med obstoječo in predvi-
deno glavno cesto je lociran nakupovalni center. Objekt je
postavljen na zahodni rob tako, da je zavarovana obstoječa
veduta proti staremu delu naselja iz železniške postaje. Ob
objektu so urejena parkirišča.

7. člen
Nakupovalni center
Funkcionalno je center zasnovan okoli osrednjega

notranjega atrija s stopniščem in vhodi v trgovine oziroma
trgovinske oddelke iz tega atrija. Glavni vhod v stavbo je na
vzhodni strani iz urejene ploščadi-trga, ki ga je možno
uporabiti tudi kot prireditveni prostor. V nadaljevanju proti
vzhodu so urejena parkirišča z vmesnimi zelenicami, zasa-
jenimi z drevesi.

Objekt je oblikovan sodobno, z uporabo novih materi-
alov. Objekt je lociran ob glavni cesti, zato so deloma
trans-parentne kjer je to smiselno, z arhitekturnimi pou-
darki, svetle barve. Streha je zaradi velike površine členje-
na, bodisi ravna, ločna enokapna z višinskimi poudarki,
lahko tudi v obliki reklamnih napisov.

Tlorisna velikost objekta je 55.00 m × 31.00 m, mož-
ne so tolerance 2.00 m proti jugu in vzhodu.

Višina objekta je10.00 m, višinski poudarki so lahko
višji.

Avtobusna postaja
Avtobusna postaja leži na jugovzhodni strani novega

križišča, v povezavi in na nivoju železniške postaje, naspro-
ti katere je urejeno dodatno parkirišče. Vogalna stavba
avtobusne postaje je enonadstropna s štirikapno streho, ki
jo prekinja nadsvetlobni trak zasteklitve, kritina opečna.
Nadstrešek nad paviljoni je zastekljen, paviljonski objekt z
lokali je pritličen in ima ravno streho.

Postaja ima štiri avtobusne perone. Dostop na pero-
ne je pokrit. Ob pokritem prehodu so nameščeni vhodi v
vzdolžni objekt z lokali za trgovsko storitvene dejavnosti.

Tlorisna velikost vogalne stavbe je 15.20
m × 15.20 m, pritlični del je 40.00 m × 14.00 m, možne
so tolerance 2.00 m proti jugu in vzhodu.

Poslovni objekt
V nadaljevanju gradbene linije avtobusne postaje proti

vzhodu je lociran enonadstropni poslovni objekt. Name-
njen je trgovsko storitvenim dejavnostim.

Tlorisna oblika je v obliki črke L, velikosti 20.00
m × 21.00 m (bruto), možne so tolerance 2.00 m proti
jugu.

Tržni prostor
Tržni prostor predstavlja objekt tržnice in štiri paviljo-

ne-kioske za prodajo sadja in zelenjave ter storitvene de-
javnosti. Za gostinsko dejavnost se nameni kiosk ob tržnici
in mostu, ker je pred njim v poletnem času možno nemote-
no postaviti mize.

Tržnica je nameščena v objektu vzporednim z mo-
stom za pešce, ima šest zunanjih pokritih mest in štiri
notranja. Po potrebi je možno objekt proti zahodu poda-
ljšati do konca ploščadi. V neposredni bližini je namešče-
na fontana s pitno vodo.

Streha nad objektom je postavljena na stebre, oblike
introvertirane dvokapnice tako, da deluje lahko, transpa-
rentno.

Kioski imajo štirikapno streho.
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Fasade tržnice in kioskov so podobno obdelane, sve-
tlo obarvane.

Velikost tržnice (objekt in nadstrešnica) je tlorisne
velikosti 8.80 m × 21.80 m, možne so tolerance v prečni
smeri 2.00 m proti jugu, v smeri proti zahodu do konca
ploščadi (ca. 10.00 m). Objekt je pritličen.

Kioski so pritlični, tlorisne velikosti 6.20 m × 6.20 m.
Prizidek k večstanovanjski hiši zahodno od nakupo-

valnega centra: zaradi rušitve prizidka na jugu (zaradi izved-
be ceste) je možno prizidek nadomestiti na vzhodni strani
objekta, velikost 6.70 × 19.00 m – možne so tolerance v
širini proti vzhodu (2.00 m).

Novi objekti morajo biti oddaljeni od parcelne meje
toliko, da ne motijo sosednje posesti, da je možno nemo-
teno vzdrževanje objekta in da so upoštevani sanitarno,
požarno-varstveni in drugi pogoji.

IV. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

8. člen
Z oblikovanjem odprtega prostora je potrebno zago-

toviti vertikalne prvine, ki bodo obnovile prepoznavnost in
strukturno členjenost krajine.

Odprte površine se uredi s travnatimi površinami in
zasaditvijo grmovnic in dreves.

Večje odprte površine so ob potoku Draganja. Tu je
predvidena parkovna zasaditev z urejenimi počivališči in
otroškimi igrišči za predšolske otroke (peskovnik, tobo-
gan, gugalnice…) ter športnim igriščem za starejše.

Ob potoku predvidena brežina se zatravi in mestoma
zasadi s skupinami dreves in grmovnic. Naklon brežine je
1:2 – 1:3, vsaj mestoma še položnejši, da se omogoči
boljša vključitev v krajino. Vrh in peta nasipa se oblikuje
zaobljeno.

Ob objektih z javnim programom se površine primer-
no tlakujejo in opremijo z urbano opremo.

V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

9. člen
Glavna in regionalna cesta
Prestavi se trase glavne ceste G2–107 in regionalne

ceste R2–432.
Glavna cesta se prestavi proti jugu na odseku od

križanja z obstoječo cesto do križišča proti mejnemu pre-
hodu Rogatec. Dolžina odseka je cca. 400 m.

Cesta se izvede v naslednjem profilu:
– vozni pas 2 × 3,25 m 6,50 m
– zavijalni pas 3,00 m 3,00 m
– robni pas 2 × 0,30 m 0,60 m
– pločnik in kolesarska steza2 × 2,55 m 5,10 m
Skupaj 15,20 m

Regionalna cesta se prestavi zahodno od potoka Dra-
ganja. Na severu se uredi v 1. fazi trikrako križišče z ele-
menti za polno štirikrako križišče. Križišče in nov most čez
Draganjo je predmet ločenega projekta, ki se izvaja.

Regionalna cesta se izvede v naslednjem profilu:
– vozni pas 2 × 3,00 m 6,00 m
– zavijalni pas 3,00 m 3,00 m
– robni pas 2 × 0,30 m 0,60 m
– pločnik in kolesarska steza 2,55 m 2,55 m
Skupaj 12,15 m

Dolžina odseka je ca. 110 m.
Prečni profil in posamezni tehnični elementi se na-

tančno definirajo v projektni dokumentaciji.
Niveleta ceste mora upoštevati:
– niveleto obstoječih cest
– niveleto premostitvenega objekta čez Draganjo
– 100-letno poplavno varnost.
Višinske razlike na območju pri stanovanjskem objek-

tu na zahodni strani zazidave in na območju železniške
postaje Rogatec se premeščajo z izvedbo opornih zidov.
Elementi opornih zidov se določijo v projektni dokumenta-
ciji.

Na odseku prestavljene glavne ceste so predvidena
naslednja križišča, priključki in objekti:

– navezava obstoječe ceste
– polno štirikrako križišče glavne ceste, regionalne

ceste in “dostopa“ do železniške postaje in avtobusne
postaje

– priključek oziroma izvoz iz avtobusne postaje
– traktorsko križišče proti mejnemu prehodu
– premostitveni objekt preko Draganje.
Tehnični elementi križišč, priključkov in objektov se

določijo v projektni dokumentaciji. Prav tako potreba po
semaforizaciji in drugih ureditvah.

Obstoječi odseki glavne ceste in regionalne ceste se
prekategorizirajo in so namenjeni dostopom do objektov.

Motorni promet
Trgovski center je dostopen preko dela glavne ceste,

ki se ohrani in se ji spremeni kategorizacija. Priključek je
urejen s tretjim zavijalnim pasom. Dostava je organizirana
iz severne strani objekta z dovozom do objekta in izvozom
preko uvoza za kupce. Parkirišče je na vzhodni strani.

Območje železniške postaje in avtobusne postaje ter
poslovnega objekta je dostopno preko novega križišča.
Parkiranje se uredi na ploščadi pred posameznim objek-
tom.

Tržni prostor je dostopen iz dela obstoječe glavne
ceste mimo gasilskega doma, ki se prekategorizira v do-
stopno cesto lokalnega značaja. V južnem delu se pod
obstoječimi kostanji uredijo parkirišča.

Mirujoči promet
V sklopu ureditve območja je predvidena ureditev

ustreznega števila parkirnih mest.
Vzhodno od trgovskega centra je predvidena ureditev

159 parkirnih mest, v območju južno od predvidene glav-
ne ceste pred posameznimi objekti skupno 35 parkirnih
mest za osebne avtomobile, 4 parkirna mesta za avtobuse
in 2 parkirna mesta za tovornjake.

Na severovzhodu območja je predvidena ureditev 41
parkirnih mest za obstoječe in nove objekte, ob trgovini je
8 obstoječih parkirnih mest.

Velikost posameznega parkirnega mesta za osebne
avtomobile je minimalno 2.30 m × 4.60 m. zagotoviti je
potrebno ustrezno število širših parkirnih mest za invalide.

VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER

VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV

10. člen
V zazidalnem načrtu so opredeljene konceptualne

rešitve.
Natančne rešitve in pogoji priključevanja se opredeli-

jo v tehnični dokumentaciji, ki se izdela na podlagi pred-
metnega odloka.
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Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno
upoštevati predpisane minimalne odmike med komunalni-
mi vodi. V območju je potrebno zagotoviti ustrezen komu-
nalni red.

Vodovod
Preko obravnavanega območja poteka obstoječi vo-

dovod iz smeri Rogaška Slatina in oskrbuje s pitno vodo
naselje Rogatec ter poteka v nadaljevanju proti mejnemu
prehodu in oskrbuje tudi del naselja v Republiki Hrvaški.

Obstoječi cevovod je dotrajan in ga je potrebno za-
menjati. Cevovod se nadomesti z vodovodom iz duktilne
litine ustreznega premera (min. ∅ DN 200). Trasa cevovo-
da se prilagodi novi cestni mreži. Cevovod se položi izven
območja cestišča v pločnik oziroma zelenico.

Pri polaganju cevovoda je potrebno zagotoviti predpi-
sane odmike od ostale infrastrukture. Na omrežju je potre-
bno zagotoviti ustrezno število hidrantov za požarno zašči-
to. Rekonstruirati je potrebno obstoječe hišne priključke.

Postavi se ustrezno zunanje hidrantno omrežje.
Kanalizacija
Preko obravnavanega območja poteka obstoječi ka-

nalizacijski kolektor proti čistilni napravi in obstoječe se-
kundarno kanalizacijsko omrežje z izpusti v potok Draganjo
ter obstoječi hišni kanalizacijski priključki. Trasa kolektor-
ja ostane nespremenjena, sekundarna kanalizacija se pri-
lagodi predvideni cestni ureditvi in gradnji objektov. Za
območje se predvidi ločen sistem kanalizacije. Fekalne
odpadne vode se navežejo na kanalizacijski kolektor, v
vzhodnem delu na obstoječo kanalizacijo. Meteorne vode
iz cestišč, utrjenih in parkirnih površin se vodijo preko
meteorne kanalizacije in ustrezno dimenzioniranih pesko-
lovov in lovilcev olj v potok Draganjo. Za detajlno rešitev
odvodnje se izdela ustrezna tehnična dokumentacija. Pre-
dlagamo skupno ureditev z odvodnjo cest in parkirnih
površin in skupnim objektom pred izpustom v Draganjo. V
primeru faznih rešitev se ustrezno rešuje tudi sistem od-
vodnje meteornih vod.

Elektrika
Za napajanje predvidenih objektov z električno ener-

gijo je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo
TP 20/0,4 kV (TP Železniška postaja). Lokacija TP je se-
verovzhodno od trgovskega objekta, v zelenici ob uvozu na
parkirne površine.

TP se vključi v obstoječe elektro omrežje preko pred-
videnega VN omrežja, ki se položi v predvideno kabelsko
kanalizacijo. Kabelska kanalizacija se predvidi iz TP Gore-
nje, v južnem robu prestavljene glavne ceste, vzhodno od
trgovskega objekta do predvidene TP in nato ob obstoječi
cesti v smeri TP Rogatec.

Iz predvidene TP se položi do objektov ustrezno niz-
konapetostno omrežje.

Plinovod
Preko območja poteka obstoječi plinovodni priklju-

ček do železniške postaje in stanovanjskega objekta. Zara-
di predvidene gradnje se plinovod prilagodi novim trasam.
Priključek do stanovanjskega objekta se ukine in nadome-
sti na SV strani. Predvideni objekti se priključijo na plino-
vodno omrežje v skladu s potrebami in pogoji upravljalca.

Telekomunikacijsko omrežje
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe TK

omrežje v skladu s pogoji upravljalca. Obstoječe prostovo-
dno TK omrežje se v območju obdelave odstrani in kablira.

Odpadki
Za predvidene objekte je potrebno zagotoviti zbiranje

odpadkov v kontejnerjih oziroma v drugih ustreznih poso-
dah in odvoz na deponijo komunalnih odpadkov. Morebit-
ne posebne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih

odvažati na za to določeno deponijo ali v predelavo. Na
javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino
košev za odpadke.

Upoštevati je potrebno odlok o ravnanju s komunalni-
mi odpadki na območju Občine Rogatec (Uradni list RS,
št. 76/98).

Ogrevanje
Predvideni objekti se bodo ogrevali iz lastnih kotlov-

nic oziroma virov. Kot energent se lahko uporablja zemelj-
ski plin, utekočinjen naftni plin, lahko kurilno olje, v kio-
skih tudi električna energija.

Vodnogospodarske ureditve
Zaradi predvidene gradnje in prestavitve glavne ceste

in regionalne ceste je potrebno urediti potok Draganja na
odseku med obstoječo glavno cesto in železniško progo.

Idejna rešitev je izdelana v projektu Lineal številka
103/93. Za detajlnejšo rešitev je potrebno izdelati ustrez-
no vodnogospodarsko študijo in projekt ureditve. Pri tem
je potrebno zagotoviti:

– 100-letno poplavno varnost območja in možnost
uporabe parkovnih površin kot retenzijsko površino

– določiti širine premostitvenih objektov
– izpuste meteornih vod iz cestišč in utrjenih površin.
Prestavitev potoka se izvede v skladu s hidravličnimi

parametri, struga potoka se uredi sonaravno.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

11. člen
Varstvo pred hrupom
Predvidene funkcije ne smejo presegati dovoljenih

ravni hrupa, ki jih opredeljuje uredba o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredba
o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96).

Varstvo voda
Obravnavano območje se nahaja izven zavarovanih

območij podtalnice ali drugega vodnega vira, zaradi tega
za območje urejanja niso predvideni posebni dodatni ukre-
pi. Za odvod površinskih voda je potrebno zgraditi ustrez-
no kanalizacijsko omrežje z izpustom v potok Draganjo.
Pred izpustom je potrebno zgraditi ustrezne objekte pred-
čiščenja (peskolov, lovilec olj). Kvaliteta izpusta mora ustre-
zati veljavnim predpisom in normativom.

Varstvo zraka
Novi objekti z izbiro ekološko primernega goriva (ze-

meljski plin, utekočinjen naftni plin ali ekstra lahko kurilno
olje) dodatno ne onesnažujejo zraka.

Varstvo pred požarom
Skladno z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni

list RS, št. 71/93) in pravilniku požarnovarstvenih zahtev,
ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega iz-
vedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji
in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85), so pri
urbanistično-arhitektonski zasnovi upoštevani naslednji
ukrepi za varnost pred požarom:

– dovoz za intervencijska vozila do objektov je zago-
tovljen iz vseh strani. Dovozne poti za gasilsko intervenco
morajo biti projektiranje in izvedene tako, da omogočajo
pritisk 8 kN. Omogočen je varen dostop in umik ljudi.
Smeri evakuacijskih poti določi projektant,

– zagotovljena je zadostna količina požarne vode. Po
rekonstrukciji vodovodnih cevovodov se postavi ustrezno
zunanje hidrantno omrežje. Potok Draganja je poleg tega
naravni vir požarne vode.
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Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o
zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Urad-
ni list RS, št. 92/99).

VIII. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE
NA ZAZIDALNEM NAČRTU

12. člen
Posamezne rešitve opredeljene v zazidalnem načrtu

se lahko izvajajo fazno. Posamezno fazo predstavlja objekt
oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto
in uporaba objekta oziroma posameznega dela.

Sočasno je potrebno izvesti prestavitve cestnega
omrežja, ureditev potoka Draganja in komunalno opremo
območja.

Do začetka izvajanja zazidalnega načrta ostanejo zem-
ljišča in objekti na njih v dosedanji rabi.

IX. TOLERANCE

13. člen
V tekstualnem delu in grafični prilogi “Funkcionalno

oblikovalski pogoji“ so opredeljeni maksimalni tlorisni in
višinski gabariti, ki jih je dovoljeno večati ali manjšati zaradi
zagotovitve funkcije in oblikovnih rešitev. Obvezne grad-
bene linije in možne širitve so opisane v 7. členu.

Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, ob-
jektov ipd., navedene v tem zazidalnem načrtu so orienta-
cijske, natančno se določijo v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadalj-
njem podrobnejšem proučevanju prometnih, geodetskih,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spre-
membe programskih rešitev poiščejo takšne tehnične re-
šitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-te-
hničnega, okoljskega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, ki so podali mnenja in
pogoje k predmetnemu zazidalnemu načrtu.

Rušitve
Za realizacijo izgradnje skladno z zazidalnim načrtom,

je potrebno porušiti:
– prizidek P+1 k večstanovanjski hiši
– pritlični objekt z garderobo in stanovanjem
– montažne pritlične objekte za prodajo zelenjave,

fotokopiranja in okrepčevalnice.

X. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled v prostorih Obči-

ne Rogatec.

15. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

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

nem listu RS.

Št. 06202-51/01
Rogatec, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogatec

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 64. čle-
na zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, in 70/00) in
116. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99) na 18. redni seji dne 29. 3. 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 Rogatec

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja

statut Občine Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 35/99.

2. člen
V drugem odstavku 16. člena se:
– v prvi alinei za besedo “proračun“ doda vejica in

besedi “rebalans proračuna“,
– v zadnji alinei za besedo “določa“ črta besedica

“ta“.

3. člen
V 21. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta in

nadomesti z besedilom, ki glasi: “Občinski svet sprejema
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.“

4. člen
V 24. členu se v drugem odstavku doda nova četrta

alinea, ki glasi:
“– opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružlji-

vosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.“,
dosedanja četrta postane peta alinea.

5. člen
V 81. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

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

6. člen
V 91. členu se v prvem odstavku črta beseda “lahko“.

7. člen
V 93. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Premoženje občine je finančno in stvarno premože-

nje. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve
ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge
naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premični-
ne in nepremičnine.“
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8. člen
Spremeni se 95. člen tako, da sedaj glasi:
“Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in

odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo
tudi prispevke, ne davčne prihodke, kapitalske prihodke,
prejete donacije in transferne prihodke in odhodki, ki
obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicij-
ske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih
naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov
in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu
financiranja.“

9. člen
V 99. členu se črta prvi odstavek.

10. člen
V 100. členu se v prvem odstavku v:
– deveti alinei beseda “nadomestitev“ nadomesti z

besedi “nadomestilo“,
– deseti alinei besedilo “krajevne turistične takse“

nadomesti z besedilom “turistične takse“.

11. člen
V 107. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo “uporabijo sredstva

rezerve občine ali“,
– doda se novi drugi odstavek, ki glasi: “O najemu

posojila iz prvega odstavka tega člena odloča župan.“,
– drugi odstavek v celoti.

12. člen
V 108. členu se v prvem odstavku pred piko doda

besedilo “v proračunski sklad.“

13. člen
V 109. členu se besedilo spremeni tako, da glasi:
“Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo za

financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu za
posamezno leto, odloča župan in o uporabi sredstev obve-
šča občinski svet s pisnimi poročili.“

14. člen
V 110. členu se:
– v drugem odstavku za besedo “financiranja“ doda

besedilo, ki glasi: “račun finančnih terjatev in naložb“ in
črta drugi stavek,

– dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
“Župan pripravi predlog zaključnega računa občin-

skega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.

Župan predloži predlog zaključnega računa občin-
skega proračuna občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetem zaključnem računu občinskega prora-
čuna župan obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v
tridesetih dneh po njegovem sprejemu.“

15. člen
V 113. členu se besedilo “knjigovodska služba “nad-

omesti z besedilom “računovodstvo“ in besedilo “knjigo-
vodskih“ z besedilom “računovodskih“.

16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-35/01
Rogatec, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠKOFLJICA

2943. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za
območje Občine Škofljica in osnutka odloka
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s
spremembami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofljica

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS št. 48/90 in 85/00), 46. člena zakon o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list
RS, št. 71/93), 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93) in 16. člena statuta Občine Škofljica je
Občinski svet občine Škofljica na 23. seji dne 26. 6.
2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega

plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine

Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Škofljica in osnutka odloka

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
s spremembami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofljica

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb dolgoročnega

plana Občine Škofljica in osnutek sprememb prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica.

Predmet razgrnjenega osnutka sprememb dolgoroč-
nega plana Občine Škofljica obravnava potrebe za gradnjo
Centra Dolfke Boštjančič Draga – za osebe s prizadetostjo
v telesnem in duševnem razvoju (Mali dom Barje).
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2. člen
Osnutek programskih zasnov, osnutek odloka o spre-

membah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ško-
fljica in osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
se javno razgrne za čas enega meseca, in sicer od 4. 7.
2001 do 4. 8. 2001, v prostorih Občine Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava,

in sicer dne 11. 7. 2001 ob 17. uri v prostorih Občine
Škofljica.

4. člen
Fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve

podajo pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih
dokumentov na sedežu Občine Škofljica ali pošljejo po
pošti.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in na oglasni deski Občine Škofljica.

Št. 01506/25/2001/001/25-7
Škofljica, dne 27. junija 2001.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

VOJNIK

2944. Odlok o koncesiji za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
na območju Občine Vojnik

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Urad-
ni list SRS, št 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah Občine Vojnik (Uradni list RS, št.
1/98) ter 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji 23. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje

in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na območju

Občine Vojnik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Voj-

nik kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za
podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas tra-
janja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izva-
janjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesij-
skega razmerja; način izvajanja gospodarske javne službe
in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne

službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne

službe pregledovanje, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva
zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju:
dimnikarska služba).

3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na nasled-

njih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih dolo-

ča uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnih dim-
nih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nad-
tlačni odvodnik),

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo),

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so
kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v
prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje
vseh drugih prostorov, ki poteka na podlagi naravnega
obtoka zraka.

4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak

iz kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zra-

ka;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji

obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-

vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in vezanih elementov.

5. člen
Roki in način čiščenja in pregledovanje kurilnih prez-

račevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravlja-
jo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in
pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračeval-
nih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč
(Uradni list SRS, št. 1/76).

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.

6. člen
V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesi-

onar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vo-
dov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav v
objektih.

Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega
odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.

Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega
člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovo-
dnih naprav in drugih naprav v skladu z veljavnim cenikom.
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III. OBMOČJE

7. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet

koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske služ-
be na celotnem območju Občine Vojnik.

Z ozirom na število naprav na svojem celotnem obmo-
čju in s tem povezanim obsegom storitev dimnikarske
službe se lahko Občina Vojnik odloči za podelitev konce-
sije več izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev
dimnikarske službe opravlja vse storitve dimnikarske služ-
be na svojem območju.

V tem primeru mora pri razdelitvi upoštevati naslednje
merilo:

– vsako območje znotraj celotnega območja občine
mora biti prostorsko zaokroženo območje.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

8. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejav-

nosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republi-

ki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesije,

– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba,
predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje; v primeru da je kon-
cesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži
priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-
met koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov
in normativov,

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti

z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti,
razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in dru-
gimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so
predmet koncesije,

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.

V. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

9. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe na-

slednja pooblastila:
– pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet konce-

sije na območju Občine Vojnik,
– da zaračunava plačila za vse storitve dimnikarske

službe uporabnikom dimnikarske službe,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.

10. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi po-

goji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1.

člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da izvaja dejavnost v skladu s cenami, h katerim

daje soglasje Občinski svet občine,

– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nad-

zor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o po-

slovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napo-
ved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najka-
sneje do 15. marca za preteklo leto,

– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesna-
žujejo zrak v skladu s predpisi (kataster je last koncedenta),

– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so
predmet katastra,

– da v roku 15 dni po zaključku kurilne sezone (od
oktobra do maja) odda letno poročilo o meritvah emisij iz
kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o
tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi
tudi pristojne inšpekcijske službe,

– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, orga-
nizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije.

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

11. člen
Koncesija se podeli za določen čas šestih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospo-

darsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po
podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec
po podpisu.

VII. FINANCIRANJE

12. člen
Za izvajanja dimnikarske službe pridobiva koncesio-

nar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe.

Soglasje k predloženemu ceniku dimnikarskih stori-
tev daje Občinski svet občine Vojnik.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki
spremembi koncedentu.

VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIJE

13. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije

do konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne
službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v
višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvar-
jene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tekoče
trimesečno ali polletno plačilo za podeljeno koncesijo v
višini iz prejšnjega odstavka.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek
proračuna Občine Vojnik in se uporabijo za namene služb
na področju varstva okolja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

14. člen
Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu konce-

denta opravlja občinska uprava.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi

druge pristojne osebe.
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15. člen
Koncesionar mora nadzornemu odboru Občine Voj-

nik, na njegovo vsakokratno zahtevo, omogočiti vpogled v
poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od
opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne slu-
žbe.

Člani nadzornega odbora Občine Vojnik morajo po-
datke o poslovanju koncesionarja, za katere so izvedeli
med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega čle-
na, varovati kot poslovno skrivnost.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne

službe z režijskim obratom.

17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za

katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ali z razdrtjem v
skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.

18. člen
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmer-

je, tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki
je predmet koncesije, koncedent pa prevzame določene
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali druga-
če pridobil za namen izvajanja koncesije.

Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s konce-
sijsko pogodbo.

19. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju

ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije

v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 8. in
10. členu tega odloka;

– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja;
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stro-

škovnih, organizacijskih, vzdrževanih in drugih standardov
in normativov za dejavnost.

Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s
koncesijsko pogodbo.

XI. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA

20. člen
Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi jav-

nega razpisa. Javni razpis objavi občinska uprava v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Za javni razpis in postopek za pridobitev koncesionar-
ja se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naroči-
lih, ki urejajo javni razpis brez omejitev, kolikor s tem
odlokom ali z drugim predpisom Občine Vojnik ni drugače
določeno.

21. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije, ki jo določi

župan s sklepom, se izbere najugodnejši ponudnik.

22. člen
Direktor Občinske uprave občine Vojnik izda upravno

odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudni-
kom javnega razpisa.

V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.

23. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent kon-

cesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita med-
sebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane
gospodarske javne službe.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan Občine Vojnik.

XII. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE

24. člen
Uporabniki imajo naslednje pravice:
– pravico do povračila škode na kurilnih, dimovo-

dnih, prezračevalnih napravah in drugem premoženju, ki
bi jo povzročil koncesionar s svojim nestrokovnim ali ma-
lomarnim delom;

– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske
službe;

– pritožbe na kakovost storitev;
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev,

ki je predmet javne službe;
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kuril-

nih, dimovodnih, prezračevalnih naprav in ostalih evidenc,
ki se nanašajo nanj;

– za nove in rekonstruirane naprave ter v skladu z
veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo
strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda in prve meritve o
primernosti le-teh.

Uporabniki imajo naslednje dolžnosti:
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski slu-

žbi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje
katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe;

– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-
membi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posle-
dico spremembo emisij v zraku.

Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, je
koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncedenta in
pristojni inšpektorat.

25. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe so fizične in

pravne osebe, ki so lastniki oziroma neposredni uporabni-
ki naprav iz 3. člena tega odloka.

Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet
koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
pravilnikom in tem odlokom najmanj enkrat letno.

26. člen
Koncesionar mora najmanj tri dni pred posameznim

čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav na podlagi
tega odloka o tem obvestiti uporabnika.

Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje
oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem
obvestilu.
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27. člen
Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja

oziroma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapi-
snik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občin-
ski upravi občine Vojnik.

Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi
odklonitve vnesejo v zapisnik.

28. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo upora-

bnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne
službe v najkrajšem možnem času.

XIII. DRUGE DOLOČBE

29. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posa-

meznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi
katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdrav-
stvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja ali je
ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih
takoj obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo le-
teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivo-
sti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesio-
nar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcij-
sko službo.

30. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na

podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravi-
co, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra
škodljivih emisij, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.

Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpi-
su koncesijske pogodbe.

31. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi

koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z

odpravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimni-
karske službe ali drugim osebam,

– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
Občini Vojnik, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske
službe.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist Občine Vojnik, kolikor pride
do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.

32. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega

koncesionarja le s soglasjem koncedenta.

XIV. KAZENSKI DOLOČBI

33. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem

obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu na-
prav iz 3. člena tega odloka iz neupravičenih razlogov ne
omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaz-
nuje z denarno kaznijo v višini 10.000 SIT.

34. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem

obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu na-

prav iz 3. člena tega odloka ne omogoči, iz neupravičenih
razlogov čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekr-
šek z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila
prekršek z denarno kaznijo v višini 10.000 SIT.

XV. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 669/6-2001/7
Vojnik, dne 23. junija 2001.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

ŽIROVNICA

2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 25. seji
dne 28. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko

ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Jesenice za Občino Žirovnica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolni-

tve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98) za Občino
Žirovnica.

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice se nanaša-
jo samo na tekstualni del odloka (besedilo odloka) in velja-
jo le za Občino Žirovnica.

2. člen
a) Spremeni in dopolni se 27. člen, tako, da se glasi:
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo

naslednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne

sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne
sme biti višji od 100 cm.

– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme

biti višja od 100 cm nad terenom,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
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Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z obliko-
vanjem in materiali osnovnega objekta.

Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgo-
vat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°.
Enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Pomožni ob-
jekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin,
morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta
podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v
istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi
osnovnemu objektu kot prečna streha.

Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je
lahko šotorasta.

Odmik ograje vrta oziroma parcele od dovozne ceste
mora biti toliko kot za posamezen primer določi upravljalec
ceste oziroma najmanj 0,5m.

Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.

b) Spremeni se 52. člen, tako, da se črta prva alinea
in se zato 52. člen glasi:

J6 S8/3 Smokuč – novi del
Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih

objektov je dopustna za:
– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni do-

voljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse
pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče
za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja
okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obreme-
nitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presega-
jo površine 200m2;

– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hi-
šic niso dopustne).

Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in
naklon strešin 35°.

Kritina je cementni strešnik.
Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ

0,8 m.
Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.
c) Spremeni se 53. člen tako, da se črta točka a)

četrte alinee, točka b) se spremeni v točko a), točka c) v
točko b) in točka d) v točko c) Spremenjeni 53. člen se
glasi:

J6 S9 Rodine
Na parceli št. 1062 in 1683/1 k.o. Doslovče je

dopustna le razširitev pokopališča. Zid pokopališča mora
biti izveden sorodno zidu okrog parcele št. 1063 k.o.
Doslovče.

Na parceli št. 1063 k.o. Doslovče niso dopustne
gradnje novih objektov.

Prostor s pogledi z jugozahodne strani na cerkev sv.
Klemena je nezazidljiv.

Za ureditveno enoto e+ veljajo naslednje določbe:
a) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanj-

skih objektov je dopustna za:
– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni do-

voljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse
pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče
za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja
okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obreme-
nitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presega-
jo površine 200m2;

– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hi-
šic niso dopustne).

b) Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem
in naklon strešin 35°.

c) Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ
0,8 m.

d) Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0002/00
Žirovnica, dne 29. junija 2001.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

2946. Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih
zemljiščih in navodila za izračun komunalnega
prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena
navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 4/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 25.
seji dne 28. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o neposredni uporabi zakona o stavbnih

zemljiščih in navodila za izračun komunalnega
prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

1. člen
Za izračun komunalnega prispevka se do sprejetja

novega odloka neposredno uporabljata zakon o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in navodilo za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).

2. člen
Povprečni stroški komunalne opreme v predhodnem

letu znašajo 3.921,15 SIT na m2 neto koristne površine
objekta.

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se pov-
prečni stroški komunalne opreme na m2 pomnožijo z neto
koristno površino objekta.

3. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se za Občino

Žirovnica preneha uporabljati odlok o oblikovanju cene
nezazidanih stavbnih zemljišč in valorizaciji elementov ce-
ne ter stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
v Občini Jesenice (UVG, št. 5/88).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00200-0003/99
Žirovnica, dne 29. junija 2001.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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VLADA

2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik
Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), 408.
člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
54/99–ZFPPod, 36/00–ZPDZC in 45/01) in 6. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik

Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbov-

lje–Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95 in 108/00)
se v 11. členu pika na koncu četrte alinee nadomesti z
besedo „in“ ter doda nova peta alinea, ki se glasi:

„– imenuje in razrešuje direktorja in namestnika di-
rektorja.“

2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se

glasi:
„Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenu-

je in razrešuje ustanovitelj podjetja.“

3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se

glasi:
„Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem po-

djetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo dru-
žbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega
računovodskega izkaza, potrjuje individualni pogodbi o
zaposlitvi, sklenjeni z direktorjem družbe in njegovim na-
mestnikom, spremlja rentabilnost podjetja in njegova go-
spodarska gibanja ter opravlja druge zadeve, ki se nanaša-
jo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja.“

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 310-07/2000-4
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
ureditvi trga z žiti

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga

z žiti

1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01)

se v sedmem odstavku 3. člena besedilo “30. junija“
nadomesti z besedilom “ 6. julija“.

2. člen
V 24. členu se:
– besedilo “metodah, določenih s predpisom, ki ure-

ja kakovost žit in metode določanja kakovosti žit“ nadome-
sti z besedilom “predpisanih metodah“,

– doda drugi odstavek, ki se glasi: “Metode za dolo-
čanje kakovosti žit predpiše minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.“.

3. člen
Za VIII. POGLAVJEM doda novo VIII.A POGLAVJE, ki

se glasi:

“VIII.A POGLAVJE:
Podpora organizaciji odkupa pšenice oziroma rži

31.a člen
(upravičenci in višina)

Upravičenci do podpore organizaciji odkupa pšenice
oziroma rži (v nadaljnjem besedilu: podpora) so kmetijske
zadruge, druge pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, registrirani za odkup in nadaljnjo prodajo žit,
ki so s pridelovalci iz Republike Slovenije sklenili pogod-
be o odkupu pšenice oziroma rži letine 2001 ter na podla-
gi teh pogodb pšenico oziroma rž od pridelovalcev tudi
odkupili.

Kmetijske zadruge, pravne osebe in samostojni po-
djetniki posamezniki, ki krušna oziroma krmna žita uporab-
ljajo v proizvodnem procesu, do podpore iz tega člena
niso upravičeni.

Podporo iz tega člena pridobijo upravičenci, ki so:
– do 31. avgusta 2001 sklenili pogodbe o odkupu

pšenice oziroma rži z nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so oddali zahtevek za neposredna plačila za izravnavo stro-
škov pridelave za pšenico oziroma rž za leto 2001,

– organizirali odkupno mesto, na katerem so na pod-
lagi pogodb iz prejšnje alinee od pridelovalcev odkupili
pogodbene količine pšenice oziroma rži,

– na odkupnih mestih zagotovili količinski in kakovo-
stni nadzor neodvisne kontrolne institucije.

Podporo iz tega člena lahko uveljavljajo upravičenci
samo za odkupljene količine pšenice oziroma rži, pridela-
ne na območju Republike Slovenije.

Za organiziranje odkupnega mesta po tej uredbi se
šteje, če je upravičenec zagotovil:

– prostor za prevzem in odpremo pripeljanih količin
pšenice oziroma rži;

– uradno pregledano tehtnico za količinski prevzem
pšenice oziroma rži;



Stran 5730 / Št. 55 / 3. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– skladiščni prostor za zbiranje oddanih količin pše-
nice oziroma rži;

– možnost odpreme pšenice oziroma rži v razsutem
stanju z vagoni ali kamioni.

Višina podpore iz tega člena znaša 2 SIT/kg za dejan-
sko odkupljeno količino pšenice oziroma rži.

Podpora iz tega člena se obračuna glede na dejan-
sko odkupljeno količino pšenice oziroma rži od posamez-
nega pogodbenega pridelovalca, vendar največ do po-
godbene količine oziroma največ do 6.000 kg pšenice
oziroma rži na hektar.

Podatki o količinah pšenice oziroma rži iz pogodb
oziroma obračunov odkupa morajo biti za vsakega pridelo-
valca, s katerim je upravičenec sklenil pogodbo o odkupu
pšenice oziroma rži, skladni s podatki iz obrazca “ D –
Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto 2001“
zbirne vloge za uveljavljanje sredstev za neposredna plači-
la (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki jo je vložil ta
pridelovalec v skladu s 4. členom uredbe o izvedbi ukre-
pov kmetijske politike za leto 2001 (Uradni list RS, št.
34/01).

V primeru, da bo odkupljena oziroma pogodbena ko-
ličina pšenice oziroma rži večja od količine, ki se dobi, če
se površino posejane pšenice oziroma rži iz obrazca D)
posameznega pridelovalca pomnoži s 6.000 kg/ha, se bo
upravičencu obračunala podpora iz tega člena samo za
količino, izračunano na podlagi podatka iz obrazca D).

Upravičenci uveljavljajo podporo iz tega člena na pod-
lagi zahtevka na predpisanem obrazcu iz priloge 6, ki je
sestavni del te uredbe in mu je potrebno priložiti:

– dokazilo o registraciji dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,

– kopije pogodb o odkupu, sklenjenih s pridelovalci
najkasneje do 31. avgusta 2001,

– kopije obračunov odkupa po posameznih pridelo-
valcih, potrjenih s strani neodvisne kontrolne institucije,

– kopijo pogodbe z neodvisno kontrolno institucijo.
Zahtevki se vložijo od 1. oktobra do 15. oktobra 2001

na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska cesta št. 160, Ljubljana.

Sredstva za podporo organizaciji odkupa pšenice ozi-
roma rži iz tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike
Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 Neposredna plačila
v kmetijstvu – EKO 0. Če skupna višina zahtevkov za na-
men iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpolo-
žljivih sredstev, se lahko višina podpore organizaciji odku-
pa pšenice oziroma rži sorazmerno zmanjša.“.

4. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedilo “v letu

2001“ nadomesti z besedilom “za letino 2001“.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-09/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2949. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za
goveje meso

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

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje

meso

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS,

št. 34/01 in 49/01) se v drugem odstavku 10. člena
besedilo “30. junija“ nadomesti z besedilom “6. julija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-14/2001-3
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2950. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s
semenom kmetijskih rastlin

Na podlagi 5., 8. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slove-
nije

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga s semenom

kmetijskih rastlin

1. člen
V uredbi o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin

(Uradni list RS, št. 34/01) se v prvem odstavku 7. člena
besedilo “30. junija“ nadomesti z besedilom “6. julija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-17/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2951. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za
sladkor

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

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št.

34/01 in 46/01) se v petem odstavku 5. člena besedilo
“30. junija“ nadomesti z besedilom “6. julija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-13/2000-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2952. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s
hmeljem

Na podlagi 5., 6., 74. in 101. člena ter v zvezi s 126.
členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga s hmeljem

1. člen
V uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št.

34/01) se v tretjem odstavku 20. člena besedilo “30. ju-
nija“ nadomesti z besedilom “6. julija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-15/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2953. Uredba o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2001

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov

kmetijske politike za leto 2001

1. člen
V uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto

2001 (Uradni list RS, št. 34/01) se v osmem odstavku 4.
člena besedilo “30. junija“ nadomesti z besedilom “6. ju-
lija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-23/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2954. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za
ovčje in kozje meso

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

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje

in kozje meso

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni

list RS, št. 34/01 in 46/01) se v prvem odstavku 13.
člena besedilo “30. junija“ nadomesti z besedilom “6. ju-
lija“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-19/2001-3
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2955. Sklep o postavitvi častnega konzula v zvezni
državi Sao Paulu v Braziliji

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94,
23/96, 47/97 in 23/99) in 27. in 31. člena zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I ) ter na predlog
ministra za zunanje zadeve številka 211-01/00-30-I z dne
23. 10. 2000 Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne
26. 10. 2000 izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v zvezni državi

Sao Paulu v Braziliji

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v zvezni

državi Sao Paulu se postavi Janeza Hlebanja.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-08/98-2
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

VLADA
2931. Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega

mesa 5701
2932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg 5701

2933. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste
Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka 5703

2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hra-
stnik, d.o.o. 5729

2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o uredi-
tvi trga z žiti 5729

2949. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za go-
veje meso 5732

2950. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s se-
menom kmetijskih rastlin 5732

2951. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za slad-
kor 5733

2952. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s hme-
ljem 5733

2953. Uredba o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2001 5733

2954. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za ov-
čje in kozje meso 5733

2934. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega na-
črta za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas,
in b) – predloga sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice
za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine Breži-
ce za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredelju-
je osnutek lokacijskega načrta, in – predloga spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana občine Krško za obdobje 1986–2000
in prostorskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana občine Krško za obdobje 1986–1990 v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načr-
ta 5714

2935. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Hrastje–Kronovo
in b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega dru-
žbenega plana Občine Novo mesto, za območje
Mestne občine Novo mesto in za območje Občine
Mirna Peč v delu, ki ga opredeljuje osnutek loka-
cijskega načrta 5715

VSEBINA

Stran Stran



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 3. 7. 2001 / Stran 5735

2955. Sklep o postavitvi častnega konzula v zvezni državi
Sao Paulu v Braziliji 5734

MINISTRSTVA
2936. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju,

pakiranju in označevanju nevarnih snovi 5716
2937. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pa-

kiranju in označevanju nevarnih pripravkov 5716

OBČINE

BOROVNICA
2938. Sklep o cenah programov v VVZ Borovnica 5716

LAŠKO
2939. Sklep 1. o javni razgrnitvi osnutka odloka o uredi-

tvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4,
št. proj. UN 01L/Ž in 2. o javni razgrnitvi osnutka
odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško,
št. proj. 466/00 5717

LITIJA
2940. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2001 5717

ROGATEC
2941. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone

C-3 v Rogatcu 5718
2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec 5722

ŠKOFLJICA
2943. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremem-

bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Ljublja-
na Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za obmo-
čje Občine Škofljica in osnutka odloka dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofljica 5723

VOJNIK
2944. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje

in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračni-
kov zaradi varstva zraka na območju Občine Voj-
nik 5724

ŽIROVNICA
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka pro-

storsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Jesenice za Občino Žirovnica 5727

2946. Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zem-
ljiščih in navodila za izračun komunalnega prispev-
ka pri izračunu komunalnega prispevka 5728

MEDNARODNE POGODBE
37. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repu-

blike Slovenije in Mednarodno finančno korporaci-
jo o projektu podpore razvoju podjetij na Balkanu 965

38. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slo-
venija – EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II
glede rib in drugih morskih proizvodov 969

39. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slo-
venija – EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola
D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom 970

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 971

Stran
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POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku, sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAKONIKPOMORSKI ZAKONIKPOMORSKI ZAKONIKPOMORSKI ZAKONIKPOMORSKI ZAKONIK Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770
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