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Leto XI

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave
Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje alinee 4. člena
ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak
svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri izobraževanju slovenskih in tujih menagerjev ter za pomembno humanitarno delo podeljujem Častni znak
svobode Republike Slovenije dr. Danici Purg.
Št. 996-01-27/2001
Ljubljana, dne 31. avgusta 2001.

Št. 996-01-25/2001
Ljubljana, dne 31. avgusta 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
3811.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju
Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za življenjsko delo na področju kriminologije, družbenega nadzorstva in oblikovanja sodobne policijske dejavnosti
podeljujem Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Janezu Pečarju.
Št. 996-01-26/2001
Ljubljana, dne 31. avgusta 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3813.

Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za
posredovanje podatkov, ki so potrebni za
določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov in za prijavo o članarini

Na podlagi 21.c člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) in 4. člena uredbe o določitvi
in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00 in
102/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o spremembi odredbe o obrazcu za
posredovanje podatkov, ki so potrebni za
določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov in za prijavo o članarini
1. člen
V odredbi o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so
potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in
njenih derivatov in za prijavo o članarini (Uradni list RS,
št. 10/00) se obrazec za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količin obveznih rezerv nafte in njenih
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derivatov in za prijavo o članarini iz Priloge 1 nadomesti z novim
obrazcem iz Priloge 1 te odredbe, ki je njen sestavni del.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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3814.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o višini pristojbine za opravljanje strokovnih
izpitov za pridobitev naziva člana ladijske
posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine
za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih
pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini
pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje
njihove sposobnosti za plovbo in o višini
pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja
čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter
izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo

Na podlagi 136., 137., 144. in 152. člena pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 26/01), 10. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00), sedmega odstavka 3. člena pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih
izpitih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98 in
87/00), 28. člena pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
(Uradni list SRS, št. 13/89, Uradni list RS, št. 90/98, 42/00
in 100/00), tretjega odstavka 17. člena in tretjega odstavka
24. člena pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu
znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00 in 87/00)
izdaja minister za promet

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini
pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za
pridobitev naziva člana ladijske posadke v
trgovski mornarici, o višini pristojbine za
opravljanje izpitov za pridobitev posebnih
pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini
pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje
njihove sposobnosti za plovbo in o višini
pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja
čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter
izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
1. člen
V odredbi o višini pristojbine za opravljanje strokovnih
izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski
mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev
posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti
za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja
čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo (Uradni list RS, št. 46/01) se za
zadnjim odstavkom 14. člena doda besedilo:
“3. čoln, ne glede na vrsto pogona, ki je namenjen opravljanju gospodarske dejavnosti in ni vpisan v vpisnik 450 SIT”.
2. člen
V 7. členu se številka “100” nadomesti s številko “300”.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Za vsak izvod ladijskega dnevnika, strojnega dnevnika,
radijskega dnevnika in knjige za popis posadke je potrebno
plačati 3.000 SIT stroškov.”
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-6/2001-5
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet
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3815.

Pravilnik o izobešanju pomorske zastave in
znamenj na ladjah trgovske mornarice
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 203. člena pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 26/01) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o izobešanju pomorske zastave in znamenj na
ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije
1. člen
Zastava trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zastava) mora biti izobešena na vseh ladjah
trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ladje).
Na ladjah, razen na tistih na jadra, mora biti zastava iz
prejšnjega odstavka izobešena na krmnem drogu za zastavo
ali, če to ni mogoče, na sohi za zastavo ali na sohi. Če ladja ne
more izobesiti zastave na krmnem drogu ali sohi za zastavo ali
na sohi, ima pa več jamborov, mora biti zastava izobešena na
krmnem jamboru; če ima ladja samo en jambor, mora zastavo
izobesiti na njem.
Ladje, ki plovejo z razpetimi jadri, nimajo pa krmnega
droga za zastavo, morajo zastavo izobesiti na sohi krmnega
jadra oziroma, če ima ladja samo en jambor, na sohi glavnega
jadra. Ladje z jadri brez sohe, ki imajo en jambor, morajo
zastavo izobesiti na zunanji obrobnici krmnega oziroma glavnega jadra. Ladje, ki zastave ne morejo izobesiti na ta način, jo
izobesijo na vrhu jambora, tako kot je predpisano v prejšnjem
odstavku.
Zastava mora biti vedno izobešena tako, da sega njen
zgornji rob do vrha droga, sohe ali jambora oziroma do višine
jadra, ki bi ustrezala vrhu sohe, če bi jo ladja imela.
Če je izobešena zastava na vrhu jambora, ni dovoljeno
izobešati kakšne druge zastave ali kakšnega znamenja na sohi
in krmnem drogu za zastavo; če je zastava izobešena na sohi,
pa ni dovoljeno izobešati druge zastave ali znamenja na krmnem drogu za zastavo.
2. člen
Velikosti zastave so lahko naslednje:
– 2,5 x 3,75 metra;
– 1,40 x 2,10 metra;
– 0,80 x 1,20 metra;
– 0,50 x 0,75 metra.
Velikost zastave mora ustrezati velikosti ladje.
3. člen
Ladja ima lahko zastavo vedno izobešeno, mora pa jo
imeti izobešeno podnevi (od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda), in sicer:
– ob vplutju in izplutju iz pristanišča;
– kadar so na vidiku ladje vojne mornarice Republike
Slovenije, na odprtem morju pa tudi, kadar so na vidiku tuje
vojne ladje, če imajo te ladje izobešeno zastavo;
– kadar vzpostavi stik z drugimi ladjami ali s kopnim;
– če to predpisujejo zakoni obalne države;
– kadar opazi v svoji bližini nizkoleteče letalo.
V takem primeru mora dvigniti zastavo na jambor ali kakšno drugo mesto, s katerega bo dobro vidna iz letala.
4. člen
Plovila organov, pristojnih za varnost morske plovbe, morajo izobesiti upravno znamenje modre barve v razmerju 1:1.
Na sredini znamenja sta dve beli prekrižani sidri vrisani na
imaginarnem štirikotniku, katerega dolžina znaša 3/8, višina pa
1/3 dolžine oziroma širine prvega znamenja.
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5. člen
Ladje lahko vijejo tudi posebno znamenje pravne ali fizične osebe, ki je lastnik ladje oziroma nosilec pravice razpolaganja z ladjo.
Znamenje iz prejšnjega odstavka se izobesi na velikem
jamboru.
6. člen
Znamenja mednarodnega signalnega kodeksa se izobesijo na križu nad poveljniškim mostom, na križu prednjega jambora ali na drugem vidnem mestu.
7. člen
Pri srečanju z ladjo vojne mornarice Republike Slovenije
mora ladja pozdraviti z enkratnim počasnim spuščanjem zastave na tretjino višine droge ali sohe oziroma jambora ali jadra.
8. člen
Če je na ladji šef tuje države ali, kot častni gost predsednika Republike Slovenije ali Državnega zbora, predsednik
ali član vlade tuje države, ali posebni odposlanec šefa tuje
države, se z njegovo privolitvijo izobesi na krmnem jamboru
državna zastava zadevne države oziroma standard tujega
predstavnika.
Če se tuji predstavniki iz prejšnjega odstavka prepeljejo
na ladjo ali z nje s čolnom, mora biti na njegovi krmi izobešena
zastava trgovske mornarice Republike Slovenije, na premcu pa
državna zastava zadevne tuje države ali standard predstavnika
tuje države.
9. člen
Ob slovesnostih izobešajo ladje mali oziroma veliki nakit.
Kot mali nakit se poleg zastave trgovske mornarice Republike Slovenije, ki je izobešena na krmi, izobesijo še:
– na krmnem jamboru – posebno znamenje iz 6. člena
tega pravilnika, če ladja tega znamenja nima, pa zastava trgovske mornarice Republike Slovenije;
– na prednjem jamboru – zastava trgovske mornarice Republike Slovenije, kadar se nakit izobesi v čast tuje države ali
tujih državljanov, pa se na njem izobesi zastava zadevne države
ali države, katere državljan je tisti, ki se mu izkazuje čast;
– na premčnem drogu – državna zastava.
Kot veliki nakit se skupaj z malim nakitom izobesijo še
znamenja mednarodnega signalnega kodeksa.
Ladje, ki nimajo dovolj jamborov in drogov za izobešanje
nakita, izobesijo na predpisanem mestu zastavo trgovske mornarice Republike Slovenije, na drugih mestih pa znamenja,
predpisana v tem členu, če jih imajo.
10. člen
Med plovbo izobesijo ladje mali nakit, ko so v pristaniščih
pa veliki nakit.
Ladje, katerim po veljavnih predpisih ni treba imeti znamenj mednarodnega signalnega kodeksa, izobesijo tudi v pristaniščih mali nakit.
11. člen
Ladje v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah
Republike Slovenije morajo izobesiti nakit ob praznikih Republike Slovenije ali drugih slovesnostih, kadar to odredi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v tujih vodah pa, kadar
to odredi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko na prošnjo poveljnikov posameznih ladij dovolijo, da se izobesi nakit v tujih vodah
tudi ob drugih slovesnostih.
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12. člen
Ladja mora spustiti zastavo na pol droga ali sohe oziroma
jambora ali jadra:
– ob dnevih žalovanja;
– če kdo na njej umre – do njegovega izkrcanja na
kopno;
– če prevaža mrliča – medtem, ko ga vkrcuje in izkrcuje
z ladje.
13. člen
Če tuji pristaniški organ prosi poveljnika ladje, naj izobesi nakit ali spusti zastavo na pol droga, se mora poveljnik, če
je to mogoče, po najkrajši poti posvetovati z najbližjimi diplomatskimi ali konzularnim predstavništvom Republike Slovenije in ravnati po njegovem navodilu.
14. člen
Če izobesijo ladje v domačih pristaniščih nakit oziroma
spustijo zastavo na pol droga, obvesti Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, poveljnike tujih ladij, ki so v pristanišču,
o pomenu slovesnosti ali žalovanja in jih zaprosi, da storijo
enako kot domače ladje.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izobešanju zastave trgovske mornarice Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije in znamenj na ladjah trgovske mornarice Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 2/81).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/2001-9
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

3816.

Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Na podlagi 70. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino vloge za izdajo dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
Vloga se vloži na pristojno upravno enoto na obrazcu, ki je
kot priloga sestavni del tega pravilnika. Za opravljanje vsake
nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.
3. člen
Vsako spremembo, ki se nanaša na vsebino vloge in
prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora nosilec dopolnilne
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dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od
nastanka spremembe.
4. člen
Osebe, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji
po zakonu, ki ureja obrt, vložijo vlogo v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo, in tem pravilnikom v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika; tem osebam k vlogi ni potrebno priložiti
dokazil o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-158/01
Ljubljana, dne 18. julija 2001.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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6. število polnoletnih družinskih članov kmetijskega gospodarstva:

7. da sem ustrezno usposobljen za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. (Obkrožite kateri pogoj usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji izpolnjujete iz prve alinee in katerega iz druge alinee)
- ustrezna usposobljenost:
a) najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali
b) opravljen preizkus znanja, iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim
poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravljam oziroma jo nameravam opravljati ali
c) najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti,
- usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti:
a) najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri ali
b) ustrezen certifikat, pridobljen z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem ter preizkusom strokovne
usposobljenosti po programu poklicne kvalifikacije za dejavnost, ki jo bom opravljal kot dopolnilno dejavnost na kmetiji;
8. da izpolnjujem veterinarsko-sanitarne pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelave živil živalskega izvora
oziroma sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlinskega izvora
(Priložite ustrezna dokazila – pozitivno mnenje ustreznega inšpektorja)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9. da je kmetija razvrščena:
(ustrezno obkrožite)
a) v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) v nižinsko območje;
10. da bom dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravljal v naslednjih prostorih:————————————————————————————
———————————————————————, s funkcionalnim zemljiščem in drugimi zunanjimi površinami v izmeri: —————————m 2,
z naslednjo:

Uradni list Republike Slovenije
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SEZNAM DEJAVNOSTI, KI PO MNENJU
STROKOVNE KOMISIJE OBRTNE ZBORNICE
SLOVENIJE SODIJO V OKVIRE DOMAČE
OZIROMA UMETNOSTNE OBRTI
1. Lončarstvo (le ročno, na kolovratu ali drugih ročnih
tehnikah, tradicionalno ali sodobno);
2. oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično
oblikovanje v celi paleti tehnik, od raku do porcelana. Izdelki
najrazličnejših dekorativnih namenov itd.);
3. pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki rastejo na Slovenskem; nadalje, pletenje iz koruznega ličja, oblancev /
butarice in drug okras iz oblanja in drugih, za pletarstvo primernih gradiv, vendar le tistih, ki so produkt domačih naravnih okolij);
4. tkalstvo (tradicionalno in sodobno, na ročnih lesenih
vodoravnih ali navpičnih statvah, tudi tkanje unikatnih tkanih
izdelkov s sodobnimi orodji);
5. izdelovanje krpank (vendar samo unikatni primerki,
torej umetniške krpanke);
6. ročno pletenje (v poštev pridejo samo unikatni primeri, torej avtorsko unikatno pletenje in posamezni primeri tovrstnih domačih obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno domače pletenje volnenih nogavic);
7. izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni dodatki);
8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine;
9. medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih medenjakov, lecta, malih in dražgoških kruhkov);
10. svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva, uporaba naravnih gradiv);
11. sodobno unikatno oblikovanje iz usnja in usnjenih
delov;
12. sedlarstvo (ročno izdelovanje konjskih sedel in komatov z okrasnim jermenjem);
13. coklarstvo (izdelovanje replik lesenih cokel, ki jih
hranijo naši muzeji in zbirke);
14. umetnostno kovaštvo (unikatno kovani, tradicionalno in sodobno oblikovani kovaški izdelki; tudi replike dediščine in kovaštvo za potrebe obnavljanja spomenikov naše dediščine);
15. domače tesarstvo (izdelovanje lesenih preš za grozdje – tradicionalnih, ne sodobnih, kozolcev, tesarski detajli za
potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t.i. tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik);
16. domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih
mizarskih izdelkov);
17. rezbarstvo (izključno le ročno rezbarstvo, brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik);
18. izdelovanje intarzij (lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije, vendar izključno unikatne ali za potrebe ohranjanja dediščine – restavratorstvo);
19. sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog domače obrti na Slovenskem);
20. kolarstvo (izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih in kočij);
21. izdelovanje klekljanih čipk (gre lahko le za unikatne
ročno izdelane izdelke);
22. izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr.
križni vbod, rišelje itd.);
23. piparstvo (npr.: pipe z Gorjuš in drugih okolij);
24. slamnikarstvo (kot sestavina tradicionalnega pletarstva; izdelki iz slamnatih kit, ponovitve dediščine in sodobno
oblikovanje na tem področju, cekarji, klobuki in drugi izdelki);
25. unikatno poslikavanje tkanin (svilene rute, šali, drugi
unikatni deli obleke, kravate, robčki itd.);
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26. unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr.
unikatne kreacije, izdelovanje celot ali le delov narodnih noš);
27. izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek, torej ohranjanje tradicionalnih načinov);
28. kotlarstvo (ročna izdelava bakrenih kotlov za sirjenje
in druge posebne namene);
29. apneničarstvo (žganje apna v klasičnih domačih,
gozdnih apnenicah, največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove);
30. unikatno kamnoseštvo (replike dediščine in unikatnosodobno kamnoseško oblikovanje);
31. vrvarstvo (domače izdelovanje lanenih in konopnenih vrvi);
32. izdelovanje bičev (pletenje bičev in lesenih viter itd.);
33. izdelovanje maskot (komisija ima zelo stroge kriterije
in upošteva vrhunsko estetsko oblikovalsko raven izdelkov);
34. izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov, sestavljenih iz več različnih gradiv, pri katerih so lahko tudi
elementi iz zlata, raznih kamnov in drugih kovin (ročno oblikovani unikatni avtorski oziroma unikatni izdelki);
35. replike avtorskih izdelkov naših umetnikov, oblikovalcev, arhitektov po enakih tehnologijah kot originali ali kot
njihove interpretacije v drugih, sodobnih in cenovno sprejemljivih gradivih;
36. sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni izdelki
iz različnih gradiv;
37. replike izdelkov naše dediščine;
38. unikatni steklarski avtorski izdelki (kot replike dediščine ali kot izdelki konkretnih oblikovalcev – izdelava ročna,
s pihanjem);
39. umetniško brušeni steklarski izdelki;
40. oglarstvo (domače izdelovanje oglja v ogljarskih kopah v gozdovih, kot ohranjanje te domače obrti);
41. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov (npr.
replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine; v to skupino se uvrščajo tudi vrhunski
primeri unikatnih sodobnih poslikav predmetov (lesenih, steklenih, kovinskih); komisija uporablja v tej skupini zelo stroga
in selektivna merila);
42. sodobno interpretirani izdelki naše dediščine kot
preoblikovanje (re-design) le-teh ali sodobni unikatni izdelki,
ki imajo korenine v dediščini);
43. dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv (fimo mase ipd.);
44. ročno izdelane igrače in lutke s posebnim poudarkom na dediščini (replike) in kakovostnem sodobnem oblikovanju; komisija sodeluje s komisijo za naziv Dobra igrača;
45. unikatno umetno livarstvo (zlasti izdelovanje replik
bronastih in drugih kovinskih predmetov, ki jih hranijo naši
muzeji ter razne sodobne umetniške interpretacije s pomočjo
ulivanja (nakit, sodobni dekorativni predmeti itd.);
46. ostali unikatni izdelki, ki nastajajo ali kot interpretacije dediščine ali pod vplivom spoznavanja novih, tudi tujih
ustvarjalnih pristopov in tehnologij v našem kulturnem oziroma državnem prostoru.

3817.

Seznam zdravil, za katera so bile od 28. 7. 2001
do 28. 8. 2001 izdane odločbe o prenehanju
dovoljenja za promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera so bile od 28. 7. 2001 do 28. 8.
2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za
promet
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Št.

71 / 7. 9. 2001 / Stran 7367

Stran

7368 / Št. 71 / 7. 9. 2001

Urad Republike Slovenije za zdravila
Prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r
Direktor
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Št. 512- 35/01-154
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
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BANKA SLOVENIJE
3818.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
usklajevanju hranilno kreditnih služb z
določbami zakona o bančništvu

Na podlagi četrtega odstavka 241. in 128. člena zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
usklajevanju hranilno kreditnih služb z
določbami zakona o bančništvu
1
V sklepu o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/99 in
62/01) se v 7. točki črtajo besede »iz II. poglavja« in besede
»III. poglavja«.
2
V drugem odstavku 17. točke se besede »prvega in drugega odstavka 80.« nadomestijo z besedami »80. in 82.«.
3
Spremeni se 18. točka tako, da se glasi:
»Hranilno kreditna služba mora vse izpostavljenosti, ki
presegajo omejitve iz prvega in tretjega odstavka 80. člena in
82. člena ZBan zmanjšati na dovoljeno raven najkasneje do
31. 12. 2003.
Hranilno kreditna služba mora vse izpostavljenosti, ki presegajo omejitve iz drugega in četrtega odstavka 80. člena
ZBan zmanjšati na dovoljeno raven najkasneje do 3. 8. 2004 in
o tem poročati do 30. 8. 2004.
Do uskladitve hranilno kreditna služba ne sme sklepati
novih poslov, zaradi katerih bi se povečala izpostavljenost iz
prejšnjega odstavka tako, da bi ta presegla 10% višine kapitala, ali tako, da bi vsota vseh izpostavljenosti presegla 100%
višine kapitala hranilno kreditne službe. Povečanje izpostavljenosti se presoja glede na stanje izpostavljenosti hranilno kreditne službe na dan 3. 8. 2001.«
4
V 19. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek mora hranilno kreditna
služba najkasneje do 30. 9. 2001 poročati o stanju izpostavljenosti iz drugega in četrtega odstavka 80. člena ZBan
po stanju na dan 3. 8. 2001, izračunanih in predloženih na
obrazcu IZP-2 v skladu z veljavnim sklepom o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic. Hranilno kreditna služba kot kapital upošteva znesek iz tretjega odstavka 17. točke tega
sklepa.«.
5
Za 34. točko se doda novo 9. poglavje z naslovom »Organi upravljanja in nadzora« z novima točkama 34.a in 34.b, ki se
glasita:
»9. Organi upravljanja in nadzora
34.a
Z dnem izteka prilagoditvenega obdobja mora imeti poslovodni organ oziroma organ hranilno kreditne službe, ki v
skladu z zakonom in statutom opravlja večino funkcij, ki jih
sicer opravlja uprava v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju:
poslovodni organ), najmanj dva člana, ki hranilno kreditno
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službo skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu.
Nobeden izmed članov poslovodnega organa oziroma oseb s
pooblastili za zastopanje ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje hranilno kreditne službe za celoten obseg poslov iz dejavnosti hranilno kreditne službe.
Vsi člani poslovodnega organa morajo biti v hranilno kreditni službi v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni
delovni čas. Najmanj en član poslovodnega organa mora obvladati slovenski jezik in imeti v Republiki Sloveniji središče
uresničevanja svojih življenjskih interesov.
Hranilno kreditna služba mora do izteka prilagoditvenega obdobja zagotoviti, da imajo vsi člani poslovodnega organa dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana
uprave.
34.b
Z dnem izteka prilagoditvenega obdobja smejo biti v organih nadzora hranilno kreditne službe le osebe, ki izpolnjujejo
pogoje iz 29. člena ZBan.«.
6
Za novo 34.b točko se doda novo 10. poglavje z naslovom »Nadzor na konsolidirani osnovi« z novo 34.c točko, ki se
glasi:
»10. Nadzor na konsolidirani osnovi
34.c
V primeru, da se hranilno kreditna služba po predpisih, ki
urejajo konsolidirani nadzor bank in hranilnic, šteje kot nadrejena banka v bančni skupini, mora najkasneje v 8 dneh po izteku
prilagoditvenega obdobja, predložiti poročilo o sestavi bančne
skupine po stanju na zadnji dan prilagoditvenega obdobja,
izdelano v skladu z veljavnim sklepom o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi.
Za hranilno kreditno službo se začnejo določbe predpisov, ki urejajo konsolidirani nadzor bank in hranilnic, v celoti
uporabljati z iztekom prilagoditvenega obdobja, razen tistih
določb, ki se nanašajo na obveznosti hranilno kreditne službe
kot podrejene družbe v bančni skupini in se v celoti uporabljajo
že od dneva uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o bančništvu (ZBan-A).
7
V 41. točki se črta drugi odstavek.
8
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3819.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
letnem nadomestilu za opravljanje nadzora,
pavšalnih stroških nadzora in taksah za
odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

Na podlagi 126. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št.7/99 in 59/01) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. I-1/91) izdaja Svet
Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem
nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih
stroških nadzora in taksah za odločanje o
zahtevah za izdajo dovoljenj
1
Spremeni se 11. točka sklepa o letnem nadomestilu za
opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za
odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št.
23/01; v nadaljevanju: sklep) tako, da se glasi:
Postavka
I
II
III
IV
V
VI
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“Za namen tega sklepa so vse kršitve glede pavšalnega
nadomestila izenačene, razen če ta sklep ne določa drugače,
obseg kršitve pa se meri s časom trajanja pregleda, v katerem
je Banka Slovenije ugotovila nepravilnosti v poslovanju banke,
razen če ta sklep ne določa drugače.”
2
Za 13. točko sklepa se dodajo nove 13.a, 13.b, 13.c in
13.d točke, ki se glasijo:
»13.a Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru
izdaje odločbe o začetku prisilne likvidacije (147. člen zakona)
se odmeri glede na velikost bilančne vsote subjekta nadzora
po naslednji tabeli:

Bilančna vsota
do 5 mrd SIT
od 5 mrd SIT do vključno 20 mrd SIT
od 20 mrd do vključno 60 mrd SIT
od 60 mrd SIT do vključno 150 mrd SIT
od 150 mrd SIT do vključno 300 mrd SIT
nad 300 mrd SIT

Banka Slovenije lahko pri postavki I zaračuna do 75%
manjše pavšalno nadomestilo stroškov, če glede na obseg in
zahtevnost postopka oceni, da bodo nastali manjši stroški.
13.b Pavšalno nadomestilo stroškov v primeru:
– izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka (162. člen zakona),
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih storitev (prvi odstavek 134. člena zakona),
– izdaje odločbe o prepovedi opravljanja posameznih vrst
bančnih poslov oziroma drugih finančnih storitev (tretji odstavek 134. člena), znaša 700.000 SIT.
13.c Pavšalno nadomestilo stroškov v primeru:
– izdaje odločbe o izredni upravi (137. člen zakona) znaša 1,000.000 SIT,
– uresničitve pravice odkupa delnic banke v okviru postopka izredne uprave (144. člen zakona) znaša 3,000.000 SIT.
13.d V okviru izvajanja nadzora nad osebami, ki poleg
drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne
storitve, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje
Banke Slovenije, ali v nasprotju s prepovedjo določeno v 5.
členu zakona, sprejemajo depozite od javnosti, se pavšalno
nadomestilo stroškov postopka določi na naslednji način:
– v primeru izdaje odredbe, s katero Banka Slovenije tej
osebi naloži, da preneha z opravljanjem teh storitev (drugi
odstavek 171. člena zakona), se nadomestilo določi z uporabo
10. do 15. točke tega sklepa;
– v primeru izdaje odločbe, s katero Banka Slovenije
ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe (peti odstavek
171. člena), znaša nadomestilo 300.000 SIT.«.
3
V drugem stavku 15. točke se za besedami »ali pa spremeni odredbo« dodajo besede », ker je bil podan razlog iz 4.
ali 7. točke 207. člena zakona«.

Pavšalno nadomestilo stroškov
12 mio SIT
15 mio SIT
20 mio SIT
22 mio SIT
25 mio SIT
30 mio SIT

3820.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

Na podlagi 2. točke 74. člena in 92. člena zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic
1
V sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 32/99) se dopolni točka 2.4 tako, da se na koncu
drugega odstavka pika zamenja z vejico in dodajo besede »če
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka te točke.«.
2
Spremeni se 6. točka tako, da se glasi:
»6. Izpostavljenost do nekaterih oseb, povezanih z banko
Izpostavljenost banke do posamezne osebe v posebnem
razmerju do banke iz prvega odstavka 83. člena zakona ne
sme presegati 10% kapitala banke.
Izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki jo banka
posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo
posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne
sme presegati 20% kapitala banke.
Vsota vseh izpostavljenosti banke do posameznih oseb iz
83. člena zakona ne sme presegati 100% kapitala banke.
Pri izračunu izpostavljenosti iz te točke se kot posamezna
oseba štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane
tako, da predstavljajo eno samo tveganje oziroma skupina povezanih oseb, kot je opredeljena v 4. točki sklepa.«.

4
Črta se 26. točka.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3
Spremeni se 17. točka sklepa tako, da se glasi:
»17. Banka je dolžna predložiti Banki Slovenije pisna
poročila o veliki izpostavljenosti in izpostavljenosti do oseb iz
prvega odstavka 83. člena zakona po stanju na zadnji dan
trimesečja v obliki obrazcev, ki so sestavni del tega sklepa.
V poročilih iz prvega odstavka te točke banka posebej
navede tudi izpolnjevanje določb o omejitvi izpostavljenosti:
– iz prvega odstavka 80. člena zakona, s katerimi se
mora banka, v delu, ki se nanaša na izpostavljenost banke do
oseb, ki so med seboj povezane tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje, uskladiti do 31. 12. 2001;
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– iz tretjega odstavka 80. člena zakona, s katerimi se
mora banka uskladiti do 31. 12. 2001;
– iz drugega in četrtega odstavka 80. člena, s katerimi se
mora banka uskladiti do 3. 8. 2004;
– in morebitnih preseganj po petem odstavku 80. člena
zakona.
Ne glede na prvi odstavek te točke je banka dolžna sporočiti Banki Slovenije stanje izpostavljenosti do oseb iz prvega
odstavka 83. člena na dan uveljavitve zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o bančništvu, to je na 3. 8. 2001, v obliki
obrazca IZP-2, ki je sestavni del tega sklepa, najkasneje do
30. 9. 2001.
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V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je banka dolžna
predložiti poročila po stanju na dan, ki je naveden v zahtevi.«.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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3821.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena
zakona o bančništvu

Na podlagi 129. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99 in 59/01) ter drugega odstavka 20. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona
o bančništvu
1
V drugem odstavku 3. točke sklepa o podrobnejši vsebini
poročil iz 127. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št.
32/99 in 89/99) se črtata zadnja dva stavka in doda nov
stavek, ki se glasi:
»V primeru obsežnejših sprememb statuta mora banka
predložiti tudi čistopis statuta.«.
2
Spremeni se 4. točka tako, da se glasi:
»4. Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic, na podlagi katerih postane imetnik posredno ali neposredno udeležen v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10, 20, 33
ali 50% v roku petih delovnih dni po vpisu spremembe v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi.«.
3
V prvem odstavku 9. točke se besedilo »nefinančnih organizacij, naložbah v kapital drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij« zamenja z besedilom »drugih oseb«. Doda se
nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic
oziroma poslovnih deležev druge banke oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih postane posredno ali neposredno udeležena v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10,
20, 33 ali 50% v roku petih delovnih dni od sklenitve pogodbe
o pridobitvi delnic oziroma poslovnih deležev. V primeru ustanovitve nove družbe teče rok iz prejšnjega stavka od dneva
vpisa te družbe v register.«.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3822.

Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem
načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb
pri ugotavljanju neto dolžništva

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in drugega odstavka 20.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu
izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri
ugotavljanju neto dolžništva
1
V sklepu o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti,
terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva (Uradni list
RS, št. 42/99) se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Pri izračunu neto dolžništva posamezne osebe kot
fizične osebe se pri izračunu obveznosti do banke lahko izključi znesek do višine 1,000.000 tolarjev.«.
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3823.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 10. 9. do 16. 9.
2001

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 10. 9. do 16. 9. 2001
Naziv pravne osebe
3 L D.O.O.
4N SP. BRNIK D.O.O.
A. M MOBIL D.O.O.
ACMAN D.O.O.
AERODROM LJUBLJANA D.D.
AERODROM LJUBLJANA D.D.
AERODROM LJUBLJANA D.D.
AGENCIJA PINTER D.O.O.
AJ D.O.O. LJUBLJANA
ALMAPEK D.O.O. IDRIJA
ALMIS D.O.O.
ALPETOUR
– POTOVALNA AGENCIJA D.D.
ALPETOUR-BANDAG D.D.
AMMA-LEASING D.O.O.
AMMA-LEASING D.O.O.
AMODA D.O.O.
AMOS D.O.O.
ANDRAGOŠKO
DRUŠTVO SLOVENIJE
APM TOURING D.O.O.
ARGO D.O.O. HORJUL
ARH D.O.O.
ARKUS M D.O.O.
ART-K D.O.O.

Transakcijski račun v banki
02068-0013337049
03138-1007639961
02280-0015964285
13426-0014787243
02921-0014174945
07000-0000000672
10100-0029177110
02280-0012810136
02011-0018884071
04752-0000309480
02010-0018741045
07000-0000045777
03128-1002539415
03100-1009481428
14000-0560562888
02280-0089830367
02053-0011001151
02019-0011568230
13426-0011688093
02027-0013555659
03155-1010808603
02056-0017899838
04515-0000310326

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Št.

Transakcijski račun v banki

ATM ELEKTRONIK D.O.O.
KRANJSKA GORA
AVON D.O.O. LJUBLJANA
AVTO G D.O.O.
AVTO HOLCMAN D.O.O.
AVTOAKUSTIKA D.O.O.
AVTOCENTER VADJUNEC D.O.O.
AVTOKLEPARSTVO
BORŠTNAR&CO DNO
AŽA D.O.O.
BABNIK D.O.O.
BAČNIK & CO. PRIMA BB D.N.O.
BAHAR & CO D.N.O.
BALANTIČ D.O.O.
BALET D.O.O.
BELVEDERE D.D.
BENELUX-COMMERCE D.O.O.
BERAT LESCE D.O.O.
BETON PROJEKT D.O.O.
BETOP D.O.O.
BEŽIGRAD STORITVE D.O.O
BIORES ROME & CO. D.N.O.
BK-TON D.O.O.
BLEND D.O.O.
BODA D.O.O.
BOH D.O.O.
BRIN INTERNATIONAL D.O.O.
CADNEX D.O.O. SLOVENJ GRADEC
CD-COM RECORDS D.O.O.
CIMMEX D.O.O.
COMMY D.O.O.
COMNET GLOBAL D.O.O. KOSTEL
CORDO D.O.O.KOČEVJE
CREINA D.D. KRANJ
CREINA D.D. KRANJ
D.J. DON D.O.O.
DALI ŠPORT D.O.O.
DARMA D.O.O.
DDO SINDIKAT ZAPORI MARIBOR
DIMITROV D.O.O.
DKING D.N.O.
DOMINO TRADE D.O.O.
DOSA D.N.O. LJUBLJANA
DOUREX ČRENŠOVCI D.O.O.
DRAM D.O.O.
DRUŠTVO CMT MLADI TURIST
DRUŠTVO TABORNIKOV
ČRNEGA MRAVA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
BREZNO-PODVELKA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
CIRKOVCE
DRUŠTVO ZA TEL. VZG.
PARTIZAN SREDIŠČE
E PEVEC D.O.O.
EGIDA, D.O.O., LJUBLJANA
ELBIS, ELEKTROTEHNIKA,
UVOZ, IZVOZ, D.O.O.
ELEKTRO ERIG D.O.O.
ELMARK & CO.,D.O.O.
EMV D.O.O.
ENERGO PLUS
D.O.O.EN.INŽ.IN SERV.
EOHIPPUS D.O.O.
ERIKOR D.O.O.
ESO COMMERCE D.O.O.
ESSENTIA D.O.O.
ETRA 33 D.D.
EUROSTIL D.O.O. DORNBERK
EVAKS D.O.O.
EXPRESTRADE D.O.O.
FEHR,
TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

07000-0000013185
02085-0087642387
02085-0017210687
25100-9704573126
03104-1008369321
18300-0011911569
03162-1012338338
03182-1012562010
02011-0019867263
04515-0000311587
02054-0053796241
02312-0010927156
02033-0011524282
10100-0011589555
10100-0029151017
14000-0565205793
26338-0017930959
02056-0017425120
02011-0012657835
26338-0013644626
02032-0019556610
04515-0000312266
02056-0019014562
02034-0018344303
02056-0013132094
20470-0019977974
02053-0089054044
14000-0529885765
02041-0012170298
02320-0089092468
02320-0012605446
02068-0018023119
06000-0018771254
06000-0890745576
03139-1012314536
02011-0013418994
04515-0000312363
02054-0089021597
05100-8010056758
05100-8010056176
02010-0017408944
03125-1012075244
02085-0050780156
02222-0018291829
02056-0015136502
20470-0017151103
04202-0000311113
04103-0000311793
30000-0002972116
02010-0010088257
10100-0029182057
02056-0014286103
26330-0010666536
02022-0016228254
02045-0014890467
02047-0010368811
02033-0012650840
06000-0061933732
02033-0019209398
02922-0018868726
17000-0000044269
03139-1012592635
02056-0020210669
12341-0051108320
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Naziv pravne osebe
FEROCOM D.O.O.
FINI OGLASI D.O.O. LJUBLJANA
FITOLAB D.O.O.
FLORA LINE LJUBLJANA
FP-TECH D.O.O.
FRI G IN G D.N.O.
FRIGOTERM D.O.O.
G&O BIRO, D.O.O.
GALANTERIJA KROKODIL, D.O.O.
GAMA D.O.O.
GASHI D.O.O.
GASILSKA ZVEZA RUŠE
GATTOURS GATEJ K.D.
GDA D.O.O.
GENA D.O.O.
GIT-TRADE D.O.O.
GLOBE D.O.O.
GOMI-GOSTIČ & CO, D.N.O.
GOP ZIDAR D.O.O.
GOSTILNA AS D.O.O.
GP BOGRAD D.O.O., LJUBLJANA
GRAMAS D.O.O. LJUBLJANA
GRGA – MONT D.O.O.
HABANERO D.O.O.
HEDVIGA PRAZNIK S.P.
HELAN D.O.O. CELJE
HI PO MIZARSTVO D.O.O.
HI-PO D.O.O.
HOLŠEK D.O.O.
HORVEJ D.O.O. JESENICE
IB-CADDY D.O.O.
IBEX INVEST D.O.O.
IGI LINE D.O.O.
IGK D.O.O.
IKOS CALCAGNINI K.D.
IMP TOVARNA ARMATUR D.D.
INDUSTR. SCHAEFLER
INA ING.DIENST
INKRET & CAGNACCI D.N.O.
INOL D.O.O.
INTERMEDIA D.O.O.
INTERTAL D.O.O. LJUBLJANA
INTERTEH D.O.O.
INTERVENT MEDICAL D.O.O.
IPPON D.O.O. RADLJE
IROS D.O.O.
ISKRA ERO D.O.O., KRANJ
ISOKON D.O.O.
ITAS-PTI D.O.O. KOČEVJE
IVM VERMIETUNG D.O.O.
JAGO-LES D.O.O.
JAKOPIČ D.O.O.
JAMITO D.O.O.
JENEX, TURIZEM, TRGOVINA
IN STORITVE, D.O.O.
JERUZALEM POČIT.
STORITVE D.O.O.
JOLEX INTERNATIONAL D.O.O.
JOLEX INTERNATIONAL D.O.O.
JORDY-OSREDKAR
IN OSTALI D.N.O.
JURA, PEJIĆ IN DRUGI D.N.O.
JURKO D.O.O.
JUROS,SMREKAR & CO. K.D.
JUTING D.O.O
K & G, GRADBENIŠTVO, D.O.O.
KAB-KOKOL D.N.O.
KA-LES D.O.O. ROVTE
KAMPO D.O.O.
KANEX D.O.O.
KEMIPLAS, D.O.O.
KGD DEŽURNI KRIVCI
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

Transakcijski račun v banki
25100-9700046136
02044-0011375139
02060-0012431752
02019-0015585679
13426-0018221722
02373-0013874131
03125-1009728135
05100-8010057922
02019-0012397580
03155-1005990807
02027-0019376338
04515-0000311878
14000-0586267112
05100-8000069638
02033-0012612234
03124-1012605689
04750-0000199677
02010-0051371069
14000-0507232870
29000-0003287284
02010-0019618507
02010-0011628132
03123-1012023156
03131-1010876709
02041-0014204582
06000-0115471039
02022-0013107570
02022-0013175664
02059-0015721362
07000-0000100679
02085-0015327917
04802-0000309746
02011-0019710608
17000-0000043881
10100-0029180214
02922-0016988672
02280-0011368522
02232-0087640228
04753-0000205059
10100-0029180020
02010-0014925841
02053-0015483521
10100-0029064493
20470-0012636626
10100-0029182542
02068-0011146304
02280-0017418412
02320-0011985034
02280-0051292655
02053-0013374644
02027-0018553390
02083-0015142260
10100-0029183221
04103-0000309562
02312-0054044141
17000-0000021571
02027-0035481830
07000-0000064304
04103-0000311987
02053-0013033980
02043-0035069281
26338-0020176412
03182-1012542416
02025-0012405822
02021-0010055708
02012-0012272793
10100-0000003972
12341-0035812584
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

KIM D.O.O.
KINOLOŠKO DRUŠTVO
LJUTOMER
KLUB PRIJATELJEV-TAJDA
NOVA GORICA
KLUB ŠTUDENTOV
ILIRSKA BISTRICA
KMP D.O.O. KOČEVJE
KOBZA D.O.O., LJUBLJANA
KOMPAS INGPOS, D.D.
KOMUNALA IZOLA D.O.O.
KONTO D.O.O.
KOS & CO D.O.O.
KPL-GRADNJE RAST D.D.
KPL-GRADNJE RAST D.D.
KRAVOS & CO D.O.O.
KTO D.O.O. PREVALJE
KULTURNO DRUŠTVO
PREŽGANJE
LAMIL D.O.O. KOČEVJE
LIJA D.O.O.
LIPA MEDNO D.O.O.
LOGA-PRO, D.O.O.
LOKVANJ COMPANY D.O.O.
LOVEC-TRADE D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA BOŠTANJ
LOVSKA DRUŽINA IVANJKOVCI
LOVSKA DRUŽINA LOKA
LOVSKA DRUŽINA NEGOVA
LOVSKA DRUŽINA SREDIŠČE
LOVSKA DRUŽINA ŠENTLAMBERT
LOVSKA DRUŽINA ZELENI VRH
VUZENICA
M.T.V., D.O.O.
MAGNUM VELETRG.
IN ZAST.D.O.O.
MAKTRANS D.O.O.
MARALD-MARSEL D.O.O.
RADLJE OB DRAVI
MAŠINOIMPEX D.O.O.
MATJUR D.O.O.
MAVIA TRADE, MARJANOVIČ K.D.
MDC TEHNIK D.O.O.
MEDNAR. TRANSP. KAPŠ
IN ČLANI D.N.O.
M-EFECT D.O.O.
MEGAFIN D.D.
MELAMIN D.D. KOČEVJE
MELMAC M.A. D.O.O.
MERILA D.O.O.
MERLIN NOVO MESTO D.O.O.
METRIBS D.O.O.
MIHIČINAC NIKO
NEPREMIČNINE K.D.
MILENIJUM D.O.O.
MONTING D.O.O.
MOTT D.O.O.
MPGE D.O.O.
MURKA LESCE D.D.
NAPA D.O.O.
NEA-COMMERCE, D.O.O.
LJUBLJANA
NEMAX D.O.O.
NEON BARIČ D.O.O.
NEP, VRHNIKA D.O.O.
NOGOMETNI KLUB ORMOŽ
NORIUS D.O.O.
NOVO-TECH D.O.O.
OBLAČILA ČIB-2000 D.O.O.
OBLAK D.O.O. RADLJE
OBMOČNO ZDRUŽ. BORC.
NOB VRHNIKA
OBMOČNO ZDRUŽENJE

03155-1006708607
12343-0015565094
04750-0000310063
03181-1005462241
02320-0016021398
02010-0010607304
02053-0019646276
10100-0029080595
03128-1007018875
02027-0015734570
03162-1002519416
06000-0025194109
02059-0012405708
20470-0011914073
02056-0015234666
02320-0018685115
02280-0013227430
02021-0019988508
02036-0089073113
02045-0014165780
02010-0018335682
03158-1000682529
04103-0000311211
30000-0002350055
12341-0017406640
04103-0000310241
26338-0035104130
20470-0013286429
02010-0010358887
02923-0018705620
02010-0019951508
20470-0018126729
02373-0014190836
02060-0035029260
04750-0000311324
03122-1008089661
03154-1012867768
04515-0000311684
06000-0354815532
02320-0017224392
02056-0010938051
25100-9704060190
11970-0019734195
02059-0017341359
02022-0051537709
03157-1061111444
02027-0013996815
11970-0019083616
02022-0011912821
07000-0000004552
02312-0035290064
02010-0012264646
25100-9707637162
02060-0011807557
02027-0010494921
03123-1012233452
02012-0050334623
02280-0017191141
04753-0000197493
20470-0010067193
03112-1000607668
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

RDEČEGA KRIŽA KRANJ
OOS SVEA
LESNA INDUSTRIJA D.D.
P&P D.O.O., BILJE
PAKO POD. ZA PRO.
IN TRG.D.O.O.
PAL. LUX D.O.O.
PANNA, PODJETJE ZA TRŽENJE
IN TRGOVINO D.O.O.
PELATI D.O.O.
PELUKO, D.O.O.
PERUŠ D.O.O.
PETROV&PETROV D.O.O.
PGD DRAGOMER-LUKOVICA
PGD HRASTJE MOTA
PGD LOPERŠICE
PGD PREČNA
PGD ŠENTLAMBERT
PHARMAGAN D.O.O.
PHILADRIA D.O.O.
PIR- KOM D.O.O. KOČEVJE
PIVNICA ADAM RAVBAR
PLAN EXPORT D.O.O.
PLASTAL D.O.O.
PLETEJA D.O.O.
POLINOM-BRE. IN DR. D.N.O.
KOČEVJE
PORFID D.O.O.
PR & PR D.O.O. KOČEVJE
PRAŠIČEREJA PODGRAD D.D.
PRIMIS VRHNIKA D.D.
PROMING INTERNATIONAL D.O.O.
RABI D.O.O.
RADENSKA D.D. RADENCI
RADENSKA-EKOSS D.O.O
RADENCI
RADENSKA-ZDRAVILIŠČE D.O.O.
RADENSKA-ZVEZDA-DIANA
PODJ. ZA TUR. D.O.O.
RADGONSKE GORICE D.D.
RAMOS D.O.O.
REMATS D.O.O.
RODIČ ROMARIO K.D.
S.G. DENT D.O.O.
S. OLIVER SLO D.O.O.
S.V. – RSA D.O.O.
SAK D.O.O. IDRIJA
SAMOKEC D.O.O.
SANKAŠKO DRUŠTVO KUM
SEMPCO,D.O.O.
SENSUM D.O.O.
SILVA D.O.O.
SIMPS’ S D.O.O.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
SINDIKAT G-M & M D.O.O.
GROS.-SKEI
SINDIKAT GOP ZIDAR VIPAVA
SINDIKAT GRADBENEGA
PODJETJA RADLJE
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE
ČREŠNJEVEC
SINDIKAT PODJ. KOVINARSKA
VRH.-SKEI
SINDIKAT PODJETJA ŽAGA
SINDIKAT VELE D.D. DOMŽALE,
EN.GROS.
SINDIKAT VZG. IZOBR.
OŠ IVANJKOVCI
SINDIKAT ŽALSKIH LEKARN
SINDIKAT ŽITO PEKARSTVO
SIN-PO D.O.O. KOČEVJE
SITOKEM D.O.O.
SITOMARKET D.O.O.

07000-0000100776
26338-0035523946
05100-8010055206
02373-0017503677
02032-0010822536
10100-0029173424
18300-0017011150
02010-0011248959
30000-0003245656
02033-0018845745
02027-0014626054
12341-0017173549
04103-0000312472
11970-0015774849
26338-0015416719
07000-0000052761
02033-0010576107
02320-0051552886
03103-1012597503
30000-0003019646
02085-0020212740
07000-0000072743
02320-0011820328
03135-1012793621
02320-0014144836
12341-0013833548
02027-0017178221
05100-8000055573
02010-0010425235
12344-0015034164
12344-0010048849
12344-0012332617
12340-0015822388
12341-0019407265
02011-0013146036
02922-0010136495
02060-0035522311
05100-8010057825
02280-0018814048
02059-0015111717
04752-0000308898
10100-0029182348
26330-0019755339
02019-0015006298
02010-0089744366
04515-0000311005
03131-1006219642
02019-0010980507
02022-0016570955
14000-0118819456
20470-0010143241
04430-0000291211
02027-0019009193
26330-0017666832
02022-0013315732
04103-0000309271
06000-0142050009
02019-0018760392
02320-0017833067
18309-0018751083
02010-0013818780

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Št.

Transakcijski račun v banki

SKEI GORENJE INTERIERI
SKILEF D.O.O.
SKLAD ROKA PETROVIČA
SKOK STORITVE D.O.O.,
LJUBLJANA
SLAP D.O.O.
SLAVEC MF D.O.O.
SLO. DR. ZA REPRODUKT.
MEDICINO
SLOLAR D.O.O.
SOVRE D.O.O.
SPAS DUKOM CORP. D.O.O.
SPD ERAZEM
SPEC.ORDINACIJA ZA STOMA.
PROTETIKO
SPOMINČICA, ZDRUŽENJE,
POMOČ
STANOVANJSKA ZADRUGA
IL. BISTRICA, Z.B.O.
STEDEK D.D., TRBOVLJE
STRELSKO DRUŠTVO 4. JUNIJ
IL. BISTRICA
STUDIO ALEX D.O.O.
STUDIO GONG D.N.O.
STUDIO GONG D.O.O.
SUN – TOURS D.O.O.
SVIZ OOS OSNOVNE ŠOLE IZLAKE
SVIZ OŠ IVANA SKVARČE
SVIZ VRTEC ZELENA JAMA
SVIZ VVZ ANTONIJE KUCLER
VRHNIKA
ŠOLSKO Š.D. LOG-DRAGOMER
ŠPEDICIJA ALFAŠPED D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO HOTEDRŠICA
ŠPORTNO DRUŠTVO KOG
ŠPORTNO DRUŠTVO LOG
ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠENTVIŠKA GORA
ŠPORTNO IN HUMANIT.
DRUŠTVO SPAR
ŠTUDENTSKI KLUB
GROŠ GROSUPLJE
T.P. KEMOPLAST D.O.O.
TAJČMAN PROIZVODNO
IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
SEMIČ
TASK D.O.O.
TC VIKTORIJA D.O.O.
TELEING PODJ. TELEKOMUN.
INŽ. DOO
TEM D.O.O. SODRAŽICA
TERMAS D.O.O.
TERMO-IT D.O.O. KOČEVJE
TGZ IZOLA G.I.Z.
TILIA CORDATA D.O.O. LOGATEC
TIMIA D.O.O. ŠEMPETER
TISS D.O.O.LJUBLJANA
TRANSPORT PUŠENJAK D.O.O.
TREF TRADE D.O.O. BANJA LOKA
TRIBO D.O.O.
TRIEDER D.O.O.
TRIKON D.D. KOČEVJE
TURISTIČNO
OLEPŠEVALNO DRUŠTVO
PODVELKA
UMM D.O.O.
VACSERVIS D.O.O.
VAKON VASILJEVIČ & CO. D.O.O.
MUTA
VEDUTA AŽ D.O.O.
VEHA-URŠNIK
IN DRUŽABNIKI D.N.O.

04515-0000312072
03113-1012098239
02060-0012648062
02085-0015724065
05100-8000102327
10100-0029180117
02012-0050420080
05100-8010057049
02033-0019771610
02085-0089071003
02014-0018845997
04515-0000311490
02056-0051100513
10100-0029182251
26330-0015334273
10100-0029182154
02010-0014981131
02014-0089686455
02014-0013812376
10100-0029125409
26338-0035546353
26338-0035683220
02012-0014773841
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Naziv pravne osebe
VELA LJUBLJANA D.O.O.
VELS CO., D.O.O.
VIDEO METULJ D.O.O.
VIMARA, D.O.O. LJUBLJANA
VISTRA D.O.O.
VITAL MESTINJE D.D.
VOLGA D.O.O.
WALAD RUBBER D.O.O.
Y STAR D.O.O.
YOCKER-ČEMAŽAR & CO. D.N.O
YOKI BATUJE D.O.O.
ZADRAVEC & CO., D.N.O.
ZAPLETEK D.O.O.
ZAVAR D.O.O. LJUBLJANA
ZAVOD GMAJNA
ZBORNICA SANITAR. TEHNIK.
IN INŽ. SL.
ZORVES D.N.O. ZORC IN DRUGI
ZSSS SINDIKAT
TOV. SLAD. ORMOŽ
ZVEZA KUD LOGATEC
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN CELJE
ŽAGA D.O.O., TRBOVLJE
ŽELEZNIŠKO
KEGLJAŠKO DRUŠTVO

Transakcijski račun v banki
02060-0012070136
02014-0052320212
02280-0088818657
02010-0079571879
03104-1006064795
03163-1002696489
02280-0016792083
04750-0000195312
03160-1061245351
02034-0051354470
04751-0000310887
02085-0016723456
02041-0010304406
02044-0015288604
02047-0052590874
02232-0018384556
02032-0035288264
04103-0000309950
02025-0015397011
06000-0007309152
26330-0020078737
02056-0017547340

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 10. 9. do 16. 9. 2001 so na internetni
strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 4. septembra 2001.

02027-0014368422
02027-0089217405
05100-8010056273
02025-0019816331
04103-0000309368
02027-0015851843

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

14000-0113003045
03171-1061304370
02022-0054043316
05100-8010055982
11430-0018083913
02042-0017106094
24400-9004213882
12343-0019818835
02321-0019182870
02012-0050732129
02320-0014953913
10100-0029182833
02025-0018977378
17000-0000044172
06000-0067292012
03173-1012258356
02320-0012566888
02013-0019086121
02011-0011572211
02320-0015013277
20470-0014457607
02025-0010424209
02056-0016776869
20470-0018545963
02059-0016940943
02010-0017787923

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3824.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov oziroma svetnic državnih tožilstev

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) je Personalna komisija Državnega tožilstva RS na 42. seji dne 11. 9. 2000
in na 50. seji dne 29. 6. 2001 sprejela

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov oziroma svetnic državnih tožilstev
1
Na mesta državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma
svetnic državnih tožilstev se imenujejo:
– Bojan Avbar, okrožni državni tožilec, vodja Okrožnega
državnega tožilstva v Novem mestu,
– Tatjana Kozel, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru,
– Boris Marčič, okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6/01
Ljubljana, dne 31. avgusta 2001.
Generalna državna tožilka
Predsednica Personalne komisije
Zdenka Cerar l. r.
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OBČINE

BRASLOVČE
3825.

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Braslovče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96, 22/96) ter 16. člena statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski
svet občine Braslovče na seji dne 30. 8. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Braslovče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Braslovče s sedežem Braslovče 29 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Braslovče (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Braslovče.
Skrajšano ime: OŠ Braslovče.
Sedež zavoda: Rakovlje 15 b, Braslovče.
V sestavo zavoda sodijo:
– Podružnična osnovna šola Letuš v Letušu 32,
– Podružnična osnovna šola Gomilsko na Gomilskem

– R / 74.832 fotokopiranje in razmnoževanje,
– M / 80.422 drugo izobraževanje.
Dejavnosti pod šifro M /80.101 in M /80.102 štejejo
pod javno službo.
5. člen
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnost iz svoje registrirane dejavnosti.
6. člen
Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Braslovče, Glinje, Kamenče, Male
Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje,
Spodnje Gorče, Topovlje, Zgornje Gorče,
2. za podružnično šolo Gomilsko:
– naslednja naselja: Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž,
Zakl,
3. za podružnično šolo Letuš:
– naslednja naselja: Dobrovlje, Letuš, Podgorje pri Letušu,
4. za podružnično šolo Trnava:
– naslednja naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava.
Od 5. razreda dalje so vsi učenci podružničnih šol
vključeni v šolski okoliš matične šole Braslovče.

34,
– Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi 5b,
– Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enote: Braslovče, Letuš in Trnava.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Braslovče.
Ravnatelj s sklepom določi število pečatov, njihovo
uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji se glasi:
– M / 80.102 osnovnošolsko izobraževanje,
– M / 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, vzgoja v vrtcih z motnjami v razvoju,
– H / 55.510 storitve menze,
– H / 55.520 priprava in dostava hrane,

VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev šole,
– svet staršev vrtca,
– strokovni organi.
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev šole in vrtca.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov
staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učencev šole oziroma status varovanca v vrtcu.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov vseh imenovanih članov.
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10. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Braslovče. Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet
staršev šole in svet staršev vrtca izmed sebe tajno ali javno.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in načinu, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik o volitvah v svet zavoda.
Kandidate lahko predlaga vsak delavec na zboru delavcev. O predlaganih delavcih za kandidate, delavci na zboru
glasujejo. Tako predlagani delavci, ki podajo pisni pristanek
in jih potrdi večina prisotnih na zboru delavcev, postanejo
kandidati za predstavnike delavcev.
11. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
razpiše volitve, določi rokovnik in način izvedbe volitev.
Svet imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
vrtca.
V istem roku svet pripravi rokovnik za izvedbo volitev
predstavnikov svetov staršev.
12. člen
Vsi delavci zavoda imajo pravico voliti in biti izvoljeni.
Pripravi se seznam vseh volilnih upravičencev, iz katerega
bo razvidno število vseh udeleženih volilcev (volilni imenik).
13. člen
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi
prvi sklic ravnatelj.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne
komisije in drugih sklepov o imenovanju. S tem dnem prične
teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.
14. člen
Članu preneha mandat pred potekom dobe, za katero
je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– odstopi,
– je odpoklican,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta razreši za volitve pristojen organ na način
in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo volitev.
Svet ne more biti sklican, če nima enajst članov.
15. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– določa finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– daje ustanovitelju ali ravnatelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
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– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti določene
naloge.
16. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Naloge in pristojnosti ravnatelja so določene z zakonom.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, zastopa zavod brez omejitev in je odgovoren za zakonitost
dela.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v
skladu z zakonom.
Ravnatelj lahko za predstavljanje zavoda in za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
17. člen
Organizacijska enota vrtca ima pomočnika ravnatelja,
ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca v
skladu z zakonom.
18. člen
Podružnično šolo v skladu z zakonom, standardi in normativi ter pooblastilom ravnatelja vodi vodja podružnične šole.
VII. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti, uporablja v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde,
ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena v svojem
imenu in za svoj račun.
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Odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s
katerimi razpolaga.
Organizacijska enota ter podružnična šola v pravnem
prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno
o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila sprejme svet zavoda, druge pa pristojni organ v
zavodu. Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju
s tem odlokom.

IX. NADZOR

28. člen
Ravnatelj opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj
veljavnega mandata.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.
23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti
svojo organiziranost in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka.

29. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v Občini Braslovče veljati odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih
otrok, ki ga je sprejel Občinski svet občine Žalec (Uradni list
RS, št. 6/97, 49/98, 89/98).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

X. JAVNOST DELA
24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to
prepoveduje ali kadar svet zavoda z večino glasov odloči o
izločitvi javnosti.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
le-ta pooblasti.
25. člen
Delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do
katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno
tajnost.
Poslovno tajnost so dolžni varovati tudi po prenehanju
delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija.

Št. 640-00/01
Braslovče, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3826.

Sklep o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne
naprave Braslovče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,
56/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00), je župan Občine
Braslovče sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave
Braslovče

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

I
Javno se razgrne idejna zasnova čistilne naprave Braslovče, ki jo je izdelalo podjetje Biro 2000, iz Celja.

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge
zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi,
uredi s pravili.

II
Idejna zasnova se nanaša na območje predvidene čistilne naprave ob potoku Trebnik na koncu naselja Rakovlje,
na parceli št. 287/1 k.o. Braslovče.
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III
Javna razgrnitev idejne zasnove čistilne naprave Braslovče se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevnega odbora Braslovče oziroma
Občine Braslovče in traja 30 dni. Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani in jih posredujejo na Občino Braslovče. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Občina Braslovče in Krajevni odbor Braslovče. O
datumu in kraju javne obravnave bo obveščen Krajevni odbor Braslovče naknadno.
IV
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Braslovče stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe na osnutek idejne zasnove
v času javne razgrnitve, Občina Braslovče pa poskrbi za
pripravo predloga lokacijskega načrta čistilne naprave Braslovče.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35306/04/2001
Braslovče, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3827.

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 30. člena statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 in 55/00)
izdajam

PRAVILNIK
o oddaji javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obvezna ravnanja naročnika pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od
vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Ravnanje delavcev mora temeljiti na naslednjih načelih:
– izbrati je treba najcenejšo oziroma najugodnejšo ponudbo,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,
kar se ne sporoči tudi drugim,
– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsak,
ki je zainteresiran vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja postopka.
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3. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik
ravnati v skladu s tem pravilnikom tako, da pri nabavi blaga,
izvedbi storitev in gradnje ob enaki kakovosti doseže nižjo
ceno.
4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila po 9. členu
obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti
(OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudbo (OBR-C),
– predračun (OBR-D oziroma D1),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1
(OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec pogodbe (OBR-G).
5. člen
Predstojnik naročnika uvede postopek za naročilo
male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti, v katerem se določi tudi odgovorna
oseba za vodenje postopka za izvedbo naročila (OBR-A).
Zahtevek pripravi vodja naročila. Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o javnem naročilu male
vrednosti ločeno za nabavo blaga, izvedbo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe
oziroma izvedbo javnega naročila. Dokumentacija se arhivira.
6. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so
usposobljeni izpolniti javno naročilo, obrazce B, C, D, (D1),
E in G iz 4. člena tega pravilnika. Dokumentacijo je treba
poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora dokumentacijo
poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni
ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo
s ponudnikom ali pa izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili
pozvani k predložitvi ponudb.
7. člen
Sposobnost ponudnikov se ugotavlja na osnovi izjave o
izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E). Pred sklenitvijo pogodbe pa lahko naročnik zahteva ustrezna dokazila.
II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL
Z NAROČILNICO
8. člen
Za nabavo blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti
1,000.000 SIT se lahko uporablja naročilnica, ki vsebuje
naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga oziroma storitve,
– količino blaga oziroma storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
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– plačilni roki,
– podpis naročnika.
Zlasti je možno uporabljati naročilnice za naslednje
vrste blaga in storitev: darila za poslovne namene, knjige,
strokovno literaturo, časopise, revije, pisarniški material,
občasne geodetske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, svetovalske storitve, notarske in odvetniške storitve, gostinske storitve, tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasno čiščenje, občasne storitve vzdrževanja in popravil, izdelava razne dokumentacije in druge
storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti oziroma so enkratnega značaja.
Izjema je izvajanje strokovnega nadzora nad investicijami oziroma gradbenimi deli, kjer se z izvajalcem storitve
sklene ustrezna pogodba.
9. člen
Blago, storitve in gradbena dela v vrednosti nad
1,000.000 SIT do vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, se naročajo na podlagi dokumentacije, določene v 4. členu tega pravilnika.
Razpisna dokumentacija v primeru gradenj lahko vsebuje tudi tehnično dokumentacijo in načrte.
III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO
STORITEV
10. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga
ali storitev, ki se opravljajo med proračunskim letom in jih
po obsegu in časovno vnaprej ni možno natančno določiti,
izvede naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za
nabavo blaga in storitev v skladu s 6. členom tega pravilnika, razen v primeru, kadar gre za storitve, pri katerih naročnik ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru lahko
naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene
vrste storitev.
Zlasti se pogajanja izvedejo, kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve,
ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini,
obsegu ali časovno, oziroma ni možno določiti cene storitev.
O pogajanjih naročnik opravi zapisnik, v katerega se
vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
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V. EVIDENCA IN HRAMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
12. člen
Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo
o javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga,
izvedbo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad
izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila.
Dokumentacija v zvezi z izvedbo posameznega javnega naročila male vrednosti mora biti vložena v spis,
osnovan v skladu z uredbo o pisarniškem poslovanju.
O vseh podatkih, pridobljenih preko telefona ali ostalih stikih s ponudniki, morajo biti izdelani uradni zaznamki, elektronska pošta pa vložena v spis v tiskani obliki.
Dokumentacija se hrani v arhivu naročnika in sicer
najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila oziroma naročilnice
2 leti, dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa
5 let.
13. člen
Naročnik mora voditi posebno evidenco o naročilnicah
in pogodbah o postopku oddaje naročil male vrednosti in
sicer ločeno za blago, storitve in gradnje.
Evidenca naročil po tem pravilniku se vodi v knjigi
evidenc naročil male vrednosti kronološko.
Evidenca mora obsegati:
– zaporedno številko vpisa,
– številko naročila,
– datum naročila,
– predmet naročila,
– naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež,
– vrednost naročila,
– proračunska postavka.
14. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez davka na
dodano vrednost, če zakon ali drug predpis ne določa drugače.
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301/01/01
Braslovče, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

IV. NAROČANJE GRADENJ
11. člen
Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelana
minimalna investicijska dokumentacija, ki omogoča izvedbo
naročila.
Naročnik mora za vsako naročilo izvedbe gradenj izbrati najmanj dve enakovredni ponudbi. Naročnik izbranega ponudnika pozove k podpisu pogodbe in predložitvi
ustreznih dokumentov, ki dokazujejo usposobljenost ponudnika.
Postopek za sklenitev gradbene pogodbe se izvede po
pravilih iz 6. člena tega pravilnika. Za odpravo napak v
garancijski dobi mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati ustrezni dokument za zavarovanja.

BREŽICE
3828.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
napajalni plinovod Krško–Brežice in spremembe
in dopolnitve PIA na območju plinifikacije
Občine Brežice

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
dne 30. 8. 2001 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
napajalni plinovod Krško–Brežice in spremembe
in dopolnitve PIA na območju plinifikacije
Občine Brežice

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

1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za
napajalni plinovod Krško–Brežice in osnutki sprememb
in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih tangiranih krajevnih skupnosti in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).
3. člen
Javne obravnave bodo organizirane v času javne razgrnitve.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

1. člen
Ta odlok določa način in splošne pogoje odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenja s
komunalnimi objekti in napravami v Občini Kostel ter pravice
in obveznosti lastnika, upravljavca in uporabnikov ter naprav
in objektov (v nadaljevanju: javna kanalizacija).
Ta odlok ne zajema:
– gnojničnih jam kmetijskih proizvajalcev,
– drenažnih vod, podtalnice, vodotokov in drugih izvirnih vod.
2. člen
Gospodarjenje z javno kanalizacijo obsega:
– uporabo javne kanalizacije v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje javne kanalizacije ter izvedbo potrebnih rekonstrukcij.
3. člen
Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih, padavinskih ter grezničnih voda je pooblaščeni
izvajalec javne službe, ki mora biti strokovno usposobljen in
tehnično opremljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: upravljavec).
Upravljavca v skladu s 6. členom zakona o gospodarskih javnih službah določi Občina Kostel oziroma lastnik.
4. člen
Uporabniki javne kanalizacije po tem odloku so fizične
in pravne osebe, ki stalno ali začasno koristijo za odvajanje
odpadnih in padavinskih voda, javno kanalizacijo, individualno ali skupno greznico (v nadaljevanju: uporabnik).
5. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice in vod
odprtih vodotokov ali meteornih vod, kjer jih je možno speljati v ponikalnico ali v vodotok.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCEV IN
UPORABNIKOV

KOSTEL
3829.

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

Na podlagi 4., 29. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 47/87 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in
31/00) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS,
št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 23. redni seji
dne 19. 7. 2001 sprejel

6. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije za katere je odgovoren upravljavec so:
Magistralno omrežje in naprave (naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena):
– kanalizacijski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na magistralnem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
Primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih
območij);
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– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij
ali manjših naselij);
– naprave za čiščenje odpadne vode za večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih območij, turističnih območij ali manjših naselij).
Sekundarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi mešanega in ločenega kanalskega sistema, ki rabijo za neposredno priključevanje porabnikov
na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje);
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje,
turistično območje, manjše naselje).
7. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren uporabnik,
so:
– kanalizacija v objektu,
– dvoriščna kanalizacija,
– spojni kanali z revizijskimi jaški,
– kontrolni jaški,
– greznice z dovodnimi in odvodnimi cevovodi,
– lokalne čistilne naprave individualnih objektov, obrtniških delavnic in industrijskih obratov,
– hišni priključki.
8. člen
Za meteorno kanalizacijo, ki služi za odvajanje voda iz
cestnih površin, je odgovoren upravljavec oziroma vzdrževalec cest.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
KANALIZACIJO
9. člen
Kjer se gradi javna kanalizacija se morajo vsi povzročitelji odpadnih voda v okolici priključiti na novozgrajeni krak
omrežja v roku šestih mesecev oziroma vložiti vlogo za
priklop.
10. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo s
soglasjem, ki ga z določili tega odloka izda upravljavec.
11. člen
Na področju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira
javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna, če je priključek tehnično izvedljiv in če je možna
priključitev objekta na omrežje gravitacijsko do 150 m,
tlačno do 100 m dolžine ali z višino črpanja do 10 m.
V primerih, da priključitev ni tehnično enostavno izvedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne
kanalizacije dolžan interno omrežje za odpadne vode urediti na drug ustrezen način po navodilih pristojne inšpekcije.
Upravljavec mora o tem obvestiti bodočega uporabnika in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo.
V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge
dobrine, lahko upravljavec postavi višje zahteve.
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12. člen
Uporabnik si je dolžan obvezno pridobiti soglasje upravljavca k:
– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev.
Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.
13. člen
Uporabnik je dolžan priložiti k vlogi:
a) Za soglasje k prostorsko izvedbenem aktu:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom
potrebnih količin pitne vode.
b) Za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo, kadar je predpisana,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta in
predvideno porabo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
vode.
c) Za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja ali vlogi za spremembo namembnosti prostora:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter opis
tehnološkega postopka, če gre za industrijski obrat,
– detajl izvedbe priključka,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi).
d) Za priključitev objekta:
– soglasje za priključitev (če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja).
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje,
– katastrski načrt,
– izjavo izvajalca oziroma investitorja o skladnosti
gradnje s projektom, v primeru, da se predvidena gradnja
nahaja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih
vodnih virov,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi).
e) Za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali
gradbeno dovoljenje za objekt, ki se gradi,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve priključka.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena vključno s soglasji lastnikov ali
uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek (oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnikov), ter
soglasjem za prekop cestišča (po potrebi). Pravnomočno
gradbeno dovoljenje se predloži, če je bilo izdano.
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14. člen
Uporabnik ali drugi investitor si mora pridobiti soglasje za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele
zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave javne kanalizacije.
Uporabniki ali drugi investitorji oziroma izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini javne kanalizacije ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje
upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom in pri upravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana.
Stroške za morebitne poškodbe javne kanalizacije, ki
jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam.
Ti stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak
in vse ostale intervencijske stroške.
15. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključek, če
uporabnik ob vlogi predloži ustrezno dokumentacijo in če
to dopušča višinska razlika, prepustnost omrežja in drugi
tehnični pogoji.
Ko priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika.
16. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev uporabnika
na javno kanalizacijo pod pogojem, da je uporabnik izpolnil
vse pogoje soglasja, da je poravnal vse obveznosti, plačal
prispevek ob prvi priključitvi po merilih in kriterijih o povračilu za nove priključke in za povečanje priključnih moči ter
predložil vso potrebno dokumentacijo.
Za brezhibno stanje interne kanalizacije je odgovoren
uporabnik.
17. člen
Priključek na javno kanalizacijo izdela upravljavec na
stroške uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v vzdrževanje upravljavcu, ki vpiše lastnika
objekta v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in mu
izda potrdilo o priključitvi.
Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek vzdržuje upravljavec na stroške uporabnika.
18. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za
vsak objekt uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi
več priključkov. Pri tem mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količino porabljene vode.
Priključek je lahko stalen ali začasen. Upravljavec lahko izvede začasni priključek na javno kanalizacijo le za
gradbišča, začasne objekte in podobne primere, če je
začasni priključek tehnično možno izvesti.
Uporabnik mora k vlogi za začasni priključek priložiti
zahtevane dokumente, ki potrjujejo začasno potrebo po
priključitvi na javno kanalizacijo. Pogoj za začasno priključitev na javno kanalizacijo je, po navodilih upravljavca urejeno začasno odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli
začasno priključitev na javno kanalizacijo le za določeno
dobo, ki ne sme biti daljša od dveh let. En mesec pred
potekom tako določene dobe mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev
stalnega priključka. Uporabnik lahko zaprosi za podaljšanje roka uporabe začasnega priključka. Prošnji za podaljšanje roka uporabe začasnega priključka upravljavec lahko ugodi, če so razlogi za podaljšanje utemeljeni.
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19. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki odvajajo
vodo z istim priključkom na javno kanalizacijo, so dolžni z
medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo,
ki sprejema in plačuje račune za odvajanje odpadne in padavinske vode. Interna delitev in zaračunavanje odvajanja vode
posameznemu uporabniku istega priključka ni obveznost
upravljavca.
20. člen
Uporabnik lahko s pisno izjavo, ki jo predloži upravljavcu, brezplačno prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku,
ki se prenaša.
Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Priključitev novega uporabnika pa se v tem primeru izvede po
postopku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo
priključitev na javno kanalizacijo.
21. člen
Vse posege v obstoječi sistem javne kanalizacije (kanalizacijsko omrežje, objekte in hišne priključke) izvaja upravljavec ali od uporabnika pooblaščen strokovno usposobljeni
in registrirani izvajalec, pod strokovnim nadzorom, ki ga
zagotovi upravljavec. Enako velja tudi pri gradnji novih hišnih
priključkov.
Pri postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi hišnih priključkov, upravljavec izvaja samo montažna dela vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo na stroške uporabnika. Preostala dela (izkop, zasip, vzpostavitev terena v prvotno stanje) lahko izvede uporabnik v lastni režiji, lahko pa tudi
ta dela zaupa upravljavcu za ustrezno plačilo.
22. člen
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
IV. PRIKLJUČNA TAKSA
23. člen
Pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je bodoči uporabnik javne kanalizacije dolžan
plačati priključno takso (prispevek ob prvi priključitvi).
Višino priključne takse določi na predlog upravljavca
javne kanalizacije pristojni občinski organ v pravilniku o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in veljavnem ceniku.
Stroški za izdajo soglasja in stroški izvedbe priključka
niso zajeti v priključni taksi.
V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
24. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji
prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljavcu.
25. člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) javna kanalizacija, ki se predaja, mora imeti vso
potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evi-

Stran

7384 / Št. 71 / 7. 9. 2001

Uradni list Republike Slovenije

denco priključkov) ter evidenco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem, urejena morajo biti tudi lastninska razmerja,
b) vsi merilci morajo biti pregledani in vzdrževani in
tehnično brezhibni,
c) izračunani morajo biti stroški obratovanja javne kanalizacije, ki se predaja in stroški povezani s prevzemom,
d) sprejet in finančno ocenjen (izdelan predračun) mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja javne kanalizacije, ki se prevzema,
e) potrebna sanacija mora biti izvedena pred prevzemom v upravljanje, v nasprotnem primeru pa morajo biti
predložena zagotovila, da bodo sredstva za izvedbo sanacije zagotovljena v občinskem proračunu,
f) izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki upravljavcu omogoča nemoteno
upravljanje prevzetih objektov in naprav javne kanalizacije,
g) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah,
dolgovih in ostalih poslovnih zadev),
h) prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca
– prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljavca.

Uporabnik mora:
– upravljavcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo
merilnega mesta,
– v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno
zaprositi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta,
– voditi dnevnik obratovanja merilnega mesta,
– upravljavcu dovoliti dostop do merilnega mesta ob
vsakem času brez posebnega obvestila in mu omogočiti
pregled dnevnika obratovanja, odvzem vzorcev odpadne
vode in pregled delovanja merilnih naprav,
– pri odvzemu vzorcev odpadne vode ob vsakem času
zagotoviti prisotnost svojega predstavnika. Če uporabnik
tega ne zagotovi, je odvzem vzorcev ne glede na to veljaven.

VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE

33. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev gredo v breme
uporabnika.

26. člen
Lastnosti odpadnih voda se kontrolirajo z rednimi in
izrednimi analizami. Redne analize se opravljajo na stroške
uporabnikov javne kanalizacije. Izredne analize zagotavlja
izvajalec javne službe. Če je izredna analiza neugodna za
uporabnika, nosi stroške uporabnik.
Upravljavec v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in
lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti uporabnik
izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne
stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave.
27. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne vode pa odvajajo v javno
kanalizacijo, morajo plačati stroške odvedene vode v količini,
kot jo načrpajo. Količina se meri z internim vodomerom.
Uporabniki morajo, če nimajo vgrajenih vodomerov, le-te
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo.
29. člen
Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,
ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so
lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo
ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev.
O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati upravljavca v skladu z določili v soglasju oziroma najmanj enkrat letno
oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
30. člen
Upravljavec v soglasju določi uporabniku način merjenja količine, stopnjo onesnaženosti in pogostost meritev
tehnoloških odpadnih voda.

31. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.
32. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreč, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo. Vsi stroški, povezani s sanacijo prej navedenih posledic, bremenijo uporabnika.

34. člen
Uporabniki, ki imajo status kmeta, in pri katerih del
odpadne vode nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v
kmetijstvu na kmetijskih površinah, ne krijejo stroškov za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo v kmetijstvu.
Uporabniki iz prvega odstavka tega člena so dolžni
pred hlevom vgraditi odštevalni vodomer, v nasprotnem primeru pa se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda po pavšalu, ki znaša 3 m3 odpadne vode na osebo na
mesec.
35. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v
kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
površinah, morajo upravljavcu posredovati dokazila, da imajo na voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin,
na katera se lahko vnašajo živilska gnojila, skladno s predpisi o vnosu snovi in rastlinskih hranil v tla in gnojilnega načrta.
36. člen
Dokler ni zgrajena čistilna naprava so dolžni plačevati
kanalščino tudi tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v
kanalizacijo, ki se ne zaključuje s čistilno napravo ampak se
izliva v odprte vodotoke ali ponikalnice.
37. člen
Uporabniki javnega vodovoda, ki še niso priključeni na
javno kanalizacijo in odvajajo komunalno odpadno vodo v
greznice na izpraznjevanje, morajo zagotavljati praznjenje
vsebine greznic, ko je zapolnjeno 2/3 koristne prostornine
greznice.
38. člen
Praznjenje greznic lahko izvaja samo od upravljavca
pooblaščen izvajalec, ki je dolžan o praznjenju greznic voditi
evidenco.
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Lastnik objekta oziroma uporabnik je dolžan dopustiti
dostop do greznice pooblaščenim delavcem izvajalca.
Strošek praznjenja greznice in čiščenja odpadnih vod
na čistilni napravi krije uporabnik.
39. člen
Prepovedano je spuščati komunalno odpadno vodo iz
greznic na javne ali zasebne površine, potoke ali druge
površinske ali podzemne vode.
Če se ugotovi, da uporabnik greznice spušča komunalno vodo iz greznice na javno ali zasebno površino ali odprt
jarek, odredi z odločbo sanacijske ukrepe.
Če zavezanec v roku, ki je določen v odločbi, ne izvede
sanacijskih ukrepov, jih na zahtevo inšpektorja in na stroške
zavezanca izvede pooblaščeni izvajalec.
VII. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
40. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda so dolžni plačevati v skladu s pravilnikom o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne in padavinske vode ne glede na
vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije ali s praznjenjem greznic
odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih
voda.
VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
41. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodotokov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavca.
42. člen
Obveznosti upravljavca so:
– skrbi za redno ustrezno vzdrževanje objektov in naprav, tako da je uporabnikom omogočeno redno odvajanje
odpadnih voda,
– skrbi za obnovo dotrajanega omrežja ter dotrajanih
delov objektov in naprav javne kanalizacije,
– skrbi za ustrezno zavarovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– da ravna skladno z določbami tega odloka in z njimi
seznanja uporabnike,
– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod preko sredstev javnega
obveščanja,
– da organizira odvajanje odpadnih vod v primeru višje
sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča pristojnim
organom,
– da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
– da sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
– kontrolira sestavo odpadnih voda,
– vodi kataster objektov in naprav,
– zaračunava stroške za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalščino in čiščenje odpadnih voda),
– izdaja soglasja,
– nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov.
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43. člen
Obveznost uporabnika so:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca.
– omogočijo upravljavcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa,
– redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objekti
in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne čistilne naprave,
– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate na zahtevo posreduje upravljavcu,
– pravočasno opozarjajo na ugotovitve pomanjkljivosti
na javni kanalizaciji,
– obveščajo upravljavca o vseh spremembah pogojev
za priključek,
– redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,
– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določene v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96)
– dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode,
– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode, uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnološko vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma o vseh spremembah predložiti upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v
skladu v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96)
– odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z čisto vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z
redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo upravljavca pisno obvestiti o spremembah
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja.
IX. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA
44. člen
V kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste vode, ki so
v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja, uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav
za posamezne pogone ali dejavnosti ter pogoji iz soglasja.
45. člen
Neprimerne vode, za izpust v javno kanalizacijo, mora
pred priključitvijo uporabnik primerno prečistiti.
46. člen
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, ki vsebujejo strupene snovi v višjih
koncentracijah kot je to dovoljeno po uredbi o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96),
– industrijske odplake segrete nad 30 °C,
– odpadne vode iz greznic,
– kužne odpadke ali odplake,
– močno obarvane vode ter vodo pomešano s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
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– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– alkalne in kisle vode ter snovi, ki bi kvarno vplivale na
kanalsko omrežje,
– gnoj, gnojnico, pepel, kosti, mavec, cement, pesek,tehnološke peske, usnje, konzerve, steklo in druge tehnološke in komunalne odpadke,
– tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic, silažnih voda
ter topil in druge neprečiščene tehnološke vode,
– snovi oziroma odpadne vode, ki jih določi upravljavec glede na tehnologijo čiščenja.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
X.PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA
47. člen
Upravljavec lahko odpove uporabniku odvajanje in čiščenje odpadnih voda v primeru:
a) če ni poravnal obveznosti,
b) če se objekt poruši,
c) če izpust ne izpolnjuje pogojev iz soglasja ali veljavnih uredb, ki regulirajo dejavnost oddajanja in čiščenja odpadnih voda.
48. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi,
vdori in zlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljavec
pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih
in padavinskih voda, ter mora o tem obvestiti uporabnike in
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek upravljavec, če ne opravlja obveznosti iz 42. člena
odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.
50. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 9., 10., 39. in 46. člena tega
odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
V naselju, kjer obstaja kanalizacija se morajo nanjo
priključiti vsi povzročitelji odpadnih voda. Povzročitelji se
morajo priključiti v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, oziroma v tem času na sedež upravljavca vložiti
vlogo za priklop.
52. člen
Uporabnik ima pravico odpovedati priključitev le v primeru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred nameravano porušitvijo.
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53. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo, ki
se zaključuje s čistilno napravo, opustiti greznico jo očistiti
in dezinficirati, upravljavcu pa omogočiti kontrolo opravljenega dela.
54. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja
zdravstvena in komunalna inšpekcija, pooblaščena oseba
Občine in lastnik kanalizacije.
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015–03 05/00
Vas, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

3830.

Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Občini Kostel

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in
74/98, 59/99), 14. in 15. člen zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 21., 22.
in 24. člen odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kočevje (37/95) ter 10.in 131. člena statuta Občine Kostel
(Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na
22. redni seji, dne 5. 6. 2001 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin v Občini Kostel
1. člen
S tem sklepom se v Občini Kostel ustanovi Svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet), kot
skupen organ za vse gospodarske javne službe v Občini
Kostel, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin
v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Kostel.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki vaških skupnosti, in sicer
vsako vaško skupnost po en predstavnik.
Predstavnike vaških skupnosti imenujejo sveti vaških
skupnosti za mandatno dobo sveta vaške skupnosti.
V svetu ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu
gospodarske javne službe, prav tako ne morejo biti člani
sveta člani organov občine, člani delovnih teles občinskega
sveta in delavci občinske uprave.
3. člen
Prvo sejo sveta skliče župan.
Člani sveta na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo
izmed sebe predsednika sveta in podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
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4. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje
pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja javnih
dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav pred pristojnimi organi občine,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
5. člen
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe,
predloge in priporočila sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema
pisne pripombe, predloga ali priporočila.
6. člen
Materialne, finančne, strokovne in administrativne pogoje za delo sveta zagotavlja Občina Kostel.
7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo pravilnik
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov.
8. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja
ustanovitelj.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 381-02 01/01
Vas, dne 5. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

3831.

Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Kostel

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 16. člena statuta Občine
Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine
Kostel na 22. redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kostel
1. člen
S tem sklepom se v Občini Kostel ustanovi Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel (v
nadaljevanju: svet).
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2. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo
varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v
cestnem prometu, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok:
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,
pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani sveta so predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in
vzgojno delovanje v cestnem prometu.
Svet ima tri člane, ki jih imenuje Občinski svet občine
Kostel, za dobo štirih let. Člani sveta na svoji prvi seji z
večino glasov izmed sebe izvolijo predsednika sveta in podpredsednika.
5. člen
Za izvajanje nalog na posameznih področjih lahko svet
imenuje komisije.
Sestavo komisij in naloge določi svet s sklepom o
ustanovitvi komisij.
6. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje, ter
skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove
odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.
Prvo sejo skliče župan.
7. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja
na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta
najmanj tri dni pred sejo.
Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi
k sodelovanju tudi predstavnike drugih organov.
8. člen
Svet lahko sprejme poslovnik o delu, kolikor ga ne
sprejme se smiselno uporabljajo določbe poslovnika Občinskega sveta občine Kostel.
9. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za svet zagotavlja Občinska uprava občine Kostel.
10. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo pravilnik
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov.
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11. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se na podlagi vsakoletnega programa dela sveta zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in
nalog pridobiva sredstva iz drugih virov.
12. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja
ustanovitelj.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 340-03-02/01
Vas, dne 5. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

KRŠKO
3832. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za
leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za
leto 2000, ki obsega tudi račun financiranja in račun sredstev stalne proračunske rezerve Občine Krško.
2. člen
Doseženi prejemki in izdatki občinskega proračuna po
zaključnem računu 2000 znašajo:
1. Proračun
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
zneski v 000 SIT
I.
prihodki
3,459.804
II.
odhodki
3,455.417
III. presežek odhodkov
4.387
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
3.571
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 9.939
VI. Saldo vrnjenih in danih posojil
- 6.368
VII. Skupni primanjkljaj
- 1.981
C. Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
80.000
IX. Odplačilo dolga
47.328
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X.
XI.
2.
–
–
–

Neto zadolževanje
Povečanje sredstev na računih
Proračunska rezerva
sredstva
razporeditev sredstev
presežek sredstev

32.672
30.691
26.981
25.006
1.975

3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku
51.133 tisoč SIT se prenese v splošni sklad občine in bodo
v letu 2000 uporabljena za izravnavo med prihodki in odhodki proračuna za to leto.
Presežek sredstev stalne proračunske rezerve se prenese v sklad obvezne proračunske rezerve.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter prikaz razporeditve
sredstev proračuna po uporabnikih – posebni del – sta
sestavni del tega odloka.
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti, ki obsegajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov
zneski v 000 SIT
– prihodki
231.844
– odhodki
236.169
– zmanjšanje sredstev na računih
- 4.325
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po tej objavi.
Št. 403-03-1/01-802
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št.
24/01).
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2. člen
V 31. členu odloka se v tretjem odstavku zadnji stavek črta.
3. člen
34. člen odloka se črta.
Ostali členi se preštevilčijo tako, da dosedanji 35. člen
postane 34. člen in dosedanji 36. člen postane 35. člen.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-16/98
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3834. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Raka

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Raka
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka (Uradni list RS, št. 24/01).
2. člen
V 24. členu odloka se v drugem odstavku zadnji stavek
črta.
3. člen
V 49. členu odloka se peti odstavek črta.
4. člen
54. člen odloka se črta.
Ostali členi se preštevilčijo tako, da dosedanji 55. člen
postane 54. člen in dosedanji 56. člen postane 55. člen.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-12/92
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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3835. Sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 1242/3, parc. št.
1242/4, parc. št. 1242/5 in parc. št. 1242/6,
k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetnih
nepremičnin za nepremičnine parc. št. 771/5,
771/6 in 242/3, k.o. Leskovec

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl.
US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS,
74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25.
seji dne 26. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 1242/3, parc. št. 1242/4, parc. št. 1242/5 in
parc. št. 1242/6, k.o. Leskovec in o zamenjavi
predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc.
št. 771/5, 771/6 in 242/3, k.o. Leskovec
I
Ukine se javno dobro na parc. št. 1242/3 – dvorišče v
izmeri 1 04 m2, parc. št. 1242/4 – dvorišče v izmeri 72 m2,
parc. št. 1242/5 – travnik v izmeri 105 m2 in na parc. št.
1242/6 – travnik v izmeri 111 m2, ki so vpisane v seznam
javnega dobra št. XIII., k.o. Leskovec, ker v naravi ne služijo
kot javno dobro in predstavljajo funkcionalno zemljišče k
nepremičninam, ki so v lasti fizičnih oseb.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1242/3 – dvorišče v
izmeri 1 04 m2, parc. št. 1242/4 – dvorišče v izmeri 72 m2,
parc. št. 1242/5 – travnik v izmeri 105 m2 in na parc. št.
1242/6 – travnik v izmeri 111 m2 se po ukinitvi javnega
dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se
lastninska pravica na predmetnih nepremičninah z menjalno pogodbo prenese v last fizičnih oseb, in sicer v
smislu zamenjave za nepremičnine parc. št. 771/5, parc.
št. 771/6 in parc. št. 242/3 k.o. Leskovec, ki danes
predstavljajo obstoječe cestno telo in so v funkciji javnega dobra.
IV
Zamenjava nepremičnin se bo izvedla po postopku in
na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke, in sicer z doplačilom razlike v vrednosti nepremičnin s strani ene ali druge pogodbene stranke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem te objave in se vpiše v
zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-137/00-507
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem

Na podlagi 11. in 103. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odl. US RS,
21/94, 23/96, 24/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS
in 1-2/00 – odl. US RS), zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odl. US RS,
41/99 in 26/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 –
odl. US RS in 70/00), pravilnika o normativih in standardih
ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter 16. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne
26. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/93) se v
1. členu doda nov odstavek, ki glasi:
»Za razlago posameznih pojmov in za izvajanje tega
pravilnika se smiselno uporabljajo pojasnila za izvajanje
pravilnika ter za točkovanje stanovanjskih, gmotnih in socialnozdravstvenih razmer (Uradni list RS, št. 53/99).«
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja
v najem po 100. členu stanovanjskega zakona se odstotki
računajo od zadnje znane povprečne bruto plače v državi.«
3. člen
V 3. členu se za peto alineo dodajo alinee:
– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki
z njim stalno prebiva in je vrnil izpraznjeno stanovanje ali
zamenjal primerno stanovanje, zato ni prejel 30% od vrednosti stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje ni lastnik ali solastnik podjetja oziroma nosilec obrti, razen v
primeru samozaposlitve krajše od enega leta,
– da je bil prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih
članov najemnik občinskega stanovanja, pa mu je bilo najemno razmerje zaradi krivdnih razlogov odpovedano,
– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki
z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov
iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi.«
4. člen
V 4. členu se doda nova peta alinea, ki glasi:
– skupna delovna doba in doba bivanja v Občini Krško.«
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5. člen
Spremeni se 1. točka 5. člena tako, da glasi:
»1. stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja (3. člen SZ), kar dokazuje s pravnomočno odločbo ob vložitvi vloge oziroma s
poročilom centra za socialno delo, da začasno biva
v Zavetišču, Materinskem domu, Varni hiši ali Stanovanjski skupini in ni možnosti, da bi se vrnil na naslov
stalnega bivališča
160 točk
– prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih
130 točk
– prosilec stanuje v samskem domu
140 točk
– prosilec je podnajemnik
150 točk
– prosilec živi v skupnem stanovanju
z razvezanim partnerjem
150 točk.«
V 2. točki se spremeni druga alinea in glasi:
»– bivanje v neustreznem kletnem
ali podstrešnem stanovanju
40 točk.«
V 3. točki se četrta alinea črta.
V 5. točki se spremeni druga alinea in glasi:
»– stanovanje z vhodom neposredno iz
dvorišča
10 točk.«
V 5. točki se tretja alinea – »stanovanje z nestandardno visokimi stropovi« črta.
6. člen
Spremeni se prva alinea 6. člena tako, da glasi:
»– za vsakega mladoletnega otroka
30 točk.«
7. člen
Spremeni se druga alinea 7. člena tako, da glasi:
»– status roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec)
40 točk.«
Četrta alinea se črta.
8. člen
Spremeni se prva alinea 9. člena tako, da glasi:
»– družino v kateri nobeden od staršev ni
starejši od 35 let (mlada družina)
60 točk.«
Četrta alinea se črta.
Doda se nova alinea, ki glasi:
»– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30 točk.«
9. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki glasi:
»Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega
vozička, oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj
stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve.«
10. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
»Pri ocenjevanju delovne dobe in dobe bivanja v občini
Krško se prizna:
– za vsako dopolnjeno leto delovne dobe v
Občini Krško
5 točk
– za čas stalnega bivanja v Občini Krško
do 5 let
0 točk
– nad 5 do 10 let
20 točk
– nad 10 do15 let
40 točk
– nad 15 do 20 let
60 točk
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– nad 20 let
80 točk
– bivanje v sedanjih stanovanjskih razmerah
nad 5 let v Občini Krško
50 točk.
V primeru, da imata dva ali več prosilcev z istim številom družinskih članov isto število točk, ima prednost pri
dodelitvi stanovanja prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v
Občini Krško.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena tako, da glasi:
»O odstopanju od površinskih normativov odloča občinska uprava, upoštevaje predhodno mnenje Centra za
socialno delo Krško.«
12. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
»Občina Krško oddaja socialna stanovanja v najem na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega
obveščanja.«
13. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besedi »upravni organ« nadomestita z besedama »občinska uprava«.
14. člen
Spremeni se 18. člen tako, da glasi:
»Občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki
jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Občinska uprava določi udeležencem razpisa, katerih
vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni
mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih
stanovanj v najem.«
15. člen
Spremeni se 19. člen tako, da glasi:
»Direktor občinske uprave imenuje tričlansko komisijo
za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin,
pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni
red za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– delavec občinske uprave, pristojen za stanovanjske
zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije,
– strokovni delavec centra za socialno delo v občini,
– delavec patronažne službe v občini.«
16. člen
Spremeni se 21. člen tako, da glasi:
»Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov
najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi
seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem. Seznam se objavi na enak način kot razpis.«
17. člen
Spremeni se 22. člen tako, da glasi:
»Zoper svojo uvrstitev na prednostni red ima udeleženec razpisa pravico ugovora županu občine, in sicer v roku
8 dni po vročitvi sklepa o uvrstitvi na prednostni red za
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oddajo socialnih stanovanj oziroma objavi prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.«.
18. člen
Spremeni se 23. člen tako, da glasi:
»Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda
direktor občinske uprave.«
19. člen
V 24. členu se besedi »upravni organ« nadomestita z
besedama »občinska uprava«.
20. člen
Spremeni se četrti odstavek 25. člena tako, da glasi:
»Občinska uprava preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.«
21. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki glasi:
»Občinska uprava omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj stanovanjskega fonda občine, upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese.«.
22. člen
Spremeni se 26. člen tako, da glasi:
»V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema, za kar se štejejo:
– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v javnem interesu,
– izredno težka socialno zdravstvena problematika (na
predlog CSD Krško),
– se prizadetim lahko za določen čas, do odprave posledic, odda socialno stanovanje v najem, na podlagi sklepa
občinskega sveta.«
23. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 362-16/00-404
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

KUZMA
3837.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma

Na podlagi 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 40/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma
na 23. redni seji dne 31. 8. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kuzma za leto 2001 znaša
0,85 SIT.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2001 dalje.
Št. 032-01/01-6
Kuzma, dne 31. avgusta 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.
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SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Metlika
1. člen
V statutu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) se
osmi odstavek 5. člena statuta spremeni tako, da glasi:
Natančna razmerja dimenzij, podobo in barvne odtenke določa odlok o simbolih Občine Metlika.
2. člen
V 12. členu se črta šestnajsta alinea.

3838.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice za leto 2001

Na podlagi 47. člena odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski
svet občine Kuzma na 23. redni seji dne 31. 8. 2001
sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
za leto 2001
1. člen
Cena najemnine za najem grobov znaša za vsak posamezni grob 2.500 SIT.
V ceno ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.
2. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem
znesku.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-5
Kuzma, dne 31. avgusta 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

3. člen
V celoti se črta tretji odstavek 14. člena.
4. člen
V 17. členu se črta beseda »najmanj« in se nadomesti
z besedama »več kot«.
5. člen
V celoti se črta sedma alinea 18. člena in se nadomesti
z besedilom »imenuje in razrešuje člane komisij in odborov
občinskega sveta«.
Črta se trinajsta alinea 18. člena.
Črta se dvajseta alinea 18. člena.
Črta se enaindvajseta alinea 18. člena in se nadomesti
z besedilom
»– sprejme gospodarski načrt, poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnih zavodov in gospodarskih služb«.
V 18. členu se doda nova zadnja alinea, ki glasi:
– na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja določa višino oziroma del plače župana, podžupana in nadomestila članom občinskega sveta, odborov in
nadzornega odbora.
6. člen
Črta se drugi odstavek 20. člena.
7. člen
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »štirikrat« nadomesti z besedo »šestkrat«.
8. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedi »navzočih
članov« nadomestita z besedilom »opredeljenih glasov navzočih članov«.
V tretjem odstavku 27. člena se doda nov tretji stavek,
ki glasi: »Zahteva za tajno glasovanje mora biti podana pisno«.
9. člen
V 29., 30., 31. in 36. členu ter v podnaslovu 29. člena
se črta v ustreznem sklonu besedica »občinski« in ostane le
»odbor« oziroma »odbor občinskega sveta«.

METLIKA
3839.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Metlika

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na
seji dne 28. 6. 2001 sprejel

10. člen
V drugem odstavku 35. člena se na koncu odstavka
črta besedilo »z večino glasov vseh članov«.
11. člen
V 36. členu se v celoti črta zadnji odstavek in se
nadomesti z novim, ki glasi:
»V skladu z zakonom, lahko župan v primeru razmer, v
katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in
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premoženje občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu, ko se ta lahko sestane«.

10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na
seji dne 28. 6. 2001 sprejel

12. člen
V prvem stavku prvega odstavka 37. člena se črta
besedilo »ali občinskega odbora«, na koncu prvega odstavka tega člena se črta besedilo »oziroma občinskega
odbora«.
V drugem odstavku 37. člena se črta besedilo »oziroma odbora«.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Metlika

13. člen
V 41. členu se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
»Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor«.
14. člen
V prvem odstavku 45. člena se beseda »neprofesionalno« nadomesti z besedo »nepoklicno«.
15. člen
V celoti se črta 55. člen statuta, ostali členi pa se
ustrezno preštevilčijo.
16. člen
V 83. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Občinska uprava nudi strokovno pomoč pri delu občinskemu svetu in njegovim organom«.
17. člen
V drugem odstavku 87. člena se na koncu besedila
pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki jo določi župan«.
18. člen
V celoti se črta 131. člen statuta, ostali členi statuta pa
se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Izza dosedanjega 146. člena se doda nov 147. člen,
ki glasi: »Z dnem pričetka veljavnosti statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99) preneha veljati statut Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 76/98).
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95
Metlika, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) se v 1., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29., 30., 32.,
33., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 49., 50., 53.,
54., 57., 58., 59., 60., 61., 63., 67., 100., 109. členu,
5. točki VII. poglavja, 130. in 131. členu ter v naslovih
poglavij, se v ustreznem sklonu črtata besedi »občinski svetnik« in nadomestita v ustreznem sklonu z besedami »član
občinskega sveta«.
2. člen
V 15. členu se v tretji vrsti črta beseda »občinskih« in v isti
vrsti izza besede »odborov« doda besedilo »občinskega sveta«.
3. člen
V drugem odstavku 18. člena se črtata besedi »predsednik sveta« in nadomesti z besedo »predsedujoči«.
4. člen
V celoti se črta besedilo 26. člena in nadomesti z
novim besedilom, ki glasi:
»Pristojnosti občinskega sveta določa statut občine«.
5. člen
V 34. členu se na koncu prvega stavka doda besedilo
»v skladu s poslovnikom«.
6. člen
V 53. členu se črta beseda »večina« in nadomesti z
besedilom »več kot polovica«
7. člen
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo »en član
sveta« in nadomestita z besedilom »pet članov občinskega
sveta«. Prav tako se na koncu drugega odstavka tega člena
doda besedilo: »Zahteva za tajno glasovanje mora biti podana pisno«.
V 55. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Ko je podana pobuda za tajno glasovanje, določi župan oziroma predsedujoči 10-minutni odmor za zbiranje
podpisov«.
8. člen
V 57. členu se v drugi vrsti izza besede »odločitve« črta
vejica ter doda beseda »oziroma«, na koncu tretje vrste pa
se črta besedilo »ali pa glasuje vzdržan« in izza besede
»odločitve« v tej vrsti naredi pika.
9. člen
V 58. členu se na koncu drugega odstavka črta beseda »vzdržan« in dodata besedi »ne glasujem«.

3840.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Metlika

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97,

10. člen
V prvem odstavku 62. člena se izza besede »večino«
doda beseda »opredeljenih«. V drugem odstavku istega člena se izza besede »večina« doda beseda »opredeljenih«.
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11. člen
V 64. členu se izza tretjega odstavka doda četrti
odstavek, ki glasi: »Na vsaki redni seji občinskega sveta
se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh
vmesnih izrednih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O
utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe«.
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24. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-4/99
Metlika, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

12. člen
V 74. členu se črta tretja alinea 3. točke.
13. člen
V 78. členu se črta sedma alinea.
14. člen
V 88., 89., 90., 91., 92., 93. in 94. členu se v
ustreznem sklonu črta beseda »osnutek« in nadomesti v
ustreznem sklonu z besedo »predlog«.
15. člen
V naslovu VII. poglavja se v naslovu poglavja črtata
besedi »volitve in«.
16. člen
V 107. členu se v prvi vrstici na začetku prvega odstavka črta beseda »volitve« in nadomesti z besedo »imenovanje«.
17. člen
V 109. členu se v prvi vrstici črta beseda »izvoljen« in
nadomesti z besedo »imenovan«.
18. člen
V 112. členu se v prvi vrstici prvega odstavka črta
beseda »voli« in nadomesti z besedo »imenuje«. V tretjem
odstavku se črta beseda »volijo« in nadomesti z besedo
»imenujejo« ter črta beseda »izvoljeni« in nadomesti z besedo »imenovani«. V četrtem odstavku se črta beseda »izvolitve« in nadomesti z besedo »imenovanja«.
19. člen
V 113. členu se v tretjem odstavku črta beseda »izvoljen« in nadomesti z besedo »imenovan«.
20. člen
V 114. členu se v prvem odstavku črtata besedi »voli
oziroma« in besedi »izvolitev ali«. V tretjem odstavku se
črtata besedi »izvolitev oziroma«. V četrtem odstavku se
črtata besedi »izvolitev ali«.
21. člen
V 115. členu se v prvem odstavku v tretji vrsti črtata
besedi »voljeni ali«.
22. člen
V 122. členu se v drugem odstavku na začetku drugega stavka črtata besedi »predsednik sveta« in nadomestita z
besedo »župan«.
23. člen
Doda se 133. člen, ki glasi: »Z dnem pričetka veljavnosti poslovnika Občinskega sveta občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99) preneha veljati poslovnik Občinskega sveta
občine Metlika (Uradni list RS, št. 71/95)«.

MURSKA SOBOTA
3841.

Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za
razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob
Bakovski cesti pri Murski Soboti

Na podlagi 39. člena in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 29/90,
18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 23. seji dne
24. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno
območje gramoznice Kamenšnica
ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (v
nadaljevanju besedila: UN), ki ga je izdelala Enota projektiranje d.o.o. pod št. projekta 54-00 oktobra 2000.
2. člen
UN je, ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana,
podrobneje obdelana v srednjeročnem družbenem planu
občine sprejeta odločitev o urejanju razširjenega območja
gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti za pridobivanje gramoza in za njeno sanacijo oziroma
končno rabo.
Na območju UN, velikem približno 105,3 ha, se načrtujejo: nadaljna širitev gramozne jame za ca. 45,4 ha; ureditev območja ob Bakovski cesti za poslovno-trgovske dejavnosti; ureditev območja gradbenega podjetja SGP Pomgrad; ureditev športno-rekreacijskega območja ob in na vodni površini; ureditev naravnih biotopov ob južnem robu
novega izkopa in zasaditev varovalnega zelenega pasu ob
avtocesti.
3. člen
UN vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilih
1:2500, 1:1000,
in 1:100, ki se nanašajo na:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
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– prikaze prostorskih pogojev za realizacijo planskih
odločitev;
– prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih;
– načrt gradbenih parcel;
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel;
– oceno stroškov za izvedbo načrta; ter
– etape izvajanja načrta.
UN vsebuje tudi obrazložitev prostorskih pogojev, soglasja pristojnih organov, ustanov in podjetij ter odlok o
sprejemu UN.
4. člen
S tem odlokom se določa:
– mejo območja;
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor;
– pogoje za urbanistično oblikovanje območja ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma drugih posegov v prostor na tem območju s tolerancami;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor;
– etape izvajanja UN;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
uredijo v prvih etapah;
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju UN;
– sprotne in končne določbe uporabnikov gramoznice.
II. MEJA OBMOČJA TER POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR
1. Opis meje območja
5. člen
Mejo območja predstavljajo:
severozahodna in severovzhodna meja parc. št.
4583/1 (v nadaljnjem besedilu pomenijo kratice strani neba
in številke parcelne številke), SV meja 4583/4, 4583/3,
4920/1, 4919/3, 4909/2, 4908/2, 4907/2, 4906/2,
4905/2, 4904/2, 4903/2, 4902/4, 4902/3, 4898/2,
4897/2, 4895, 4893/4, 4893/3, 4892/2, 4890/3,
4889/3, 4888/3, 4887/3, 4885/3, 4883/3, 4881/3,
4879/3, SV in JV meja 4877/3, JV meja 4877/1, 4877/2
(vse k.o. Murska Sobota), meja avtocestnega koridorja, ki
poteka skozi 1830/1 (k.o. Rakičan), 4927/1, 5367/2, po
J meji in skozi 4937/3, skozi 5029/2, 5057/2, 5065/2,
5067, JZ in SZ meja 5069/2, SZ meja (ob Bakovski cesti)
5069/4, 5070/1, 5367/2, 5071, 5081/2, 5081/1,
5076/4, 5076/3, 5080/4, 4923/10, 5366/3 (vse k.o.
Murska Sobota).
2. Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugih posegov v prostor
6. člen
Konceptualna zasnova oblikovanja in programske sheme gramoznice izhaja iz dejstva, da je potrebno upoštevati
dva ključna in na nek način izključujoča se dejavnika; razvoj
na eni in varstvo na drugi strani.
Razvoj gramoznice kot športno-rekreacijskega območja zahteva velike prostorske potrebe, kvalitetno in razvejano infrastrukturo za številne potencialne športno-rekreacijske dejavnike, ki jih lahko umestimo v prostor največje stoječe vodne površine v bližini Murske Sobote.
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Na drugi strani imamo varovalni dejavnik, kjer je potrebno poskrbeti za številne ekološke parametre, biotope, gnezdišča, rastišča in ekološke niše številnih značilnih in redkih
rastlinskih in živalskih vrst, ki so nekoč na tem prostoru
uspevale, vendar jih danes zaradi intenzivnega kmetijsta in
regulacije Mure, hidromelioracij in zasuvanja mrtvih rokavov
reke danes ni več, ali pa so zelo redke.
Oba izključujoča dejavnika prostora je zato potrebno
na sorazmerno majhnem prostoru umestiti v prostor na način, da bosta lahko s čim večjo mero avtonomnosti sobivala.
Infrastrukturo potrebno za večino športno rekreacijskih
dejavnosti se zato združita enem mestu, ki je dobro prekrvavljen s komunikacijami, vso potrebno komunalno infrastrukturo, ima ustrezno zaledje in zato potreben prostor znotraj območja ureditve.
S postavitvijo športno-rekreacijskega centra na enem
mestu pocenimo samo gradnjo, lociramo komunalno infrastrukturo na eni točki (ceste, parkirišča, komunalno omrežje,
elektrika...) in imamo več možnosti za omogočanje ekoloških pogojev na ostalih delih gramoznice.
Bodoče jezero je zasnovano kot preplet različnih športno-rekreacijskih in ekoloških funkcij. Zaradi izključujočih si
lastnosti enih proti drugim so prostorsko in ekološko obremenilne dejavnosti športno-rekreacijskega značaja razmeščene ob jezeru tako, da so čimbolj združene na enem delu
obale, tako da se lahko ekološke funkcije jezera nemoteno
razvijajo na drugi strani jezera.
Sobivanje sorazmerno agresivnih dejavnosti na eni in
narave na tako majhnem prostoru je možno le na način, da
se oba dejavnika združi v dva prostorsko in programsko
smiselna pola. Mešanje športno-rekreacijskih dejavnosti in
neokrnjene narave na tako kratki obali ni možno in gre na
škodo slednje.
Območje ureditvenega načrta je smiselno razdeljeno
na več funkcionalnih celot z različno rabo prostora.
Območje ob Bakovski cesti zaradi svoje lege ob mestni
vpadnici se nameni za poslovno trgovske dejavnosti.
Območje gradbenega podjetja se uredi v smislu proizvodne dejavnosti.
Ob jugozahodnem delu obstoječe gramozne jame se
uredi športno-rekreacijsko območje s spremljajočimi športnimi in gostinskimi objekti.
Območje ob jugovzhodnem delu razširjene gramozne
jame se nameni za naravne biotope.
Obstoječa gramozna jama se širi v prvi fazi na vzhod in
v drugi fazi na sever. Vodna površina v gramozni jami je pred
polucijskimi vplivi z avtocestnega koridorja in intenzivno obdelovanih kmetijskih zemljišč zaščitena s pregrado visokih
dreves.
Koplje se predvidoma do globine 12 m pod obstoječim
terenom oziroma dokler je material še primeren za izrabo.
Brežine gramoznice, razen brežin trenutnega kopa, se morajo urediti primerno predvideni rabi prostora. V delu namenjenemu kopalcem so v naklonu od 1:20 do 1:10, in skupno z arhitekturno ureditvijo in športnimi igrišči tvorijo urejeno kopališče. Pod vodno gladino v tem delu brežina blago
pada (1:10) do globine 1,5 m, nato pa sledi naklonu, ki še
ne povzroča spontanega krušenja terena (1:2). Na območju
naravnih biotopov so brežine strmejše, vendar največ 1:2 in
naravno zaraščene, pod vodno gladino pa se v zalivih oblikuje plitvine, primerne za drstitev rib in plitvinske naravne
združbe. Tu se uredi le utrjene poti in ustrezno opremljene
opazovalnice, ki dajejo podatke o pomembnejših značilnostih rastlinskih in živalskih vrstah.
Celotna vodna površina se nameni za čolnarjenje, ribarjenje, jadranje, surfanje, veslanje (1000 m steza z iztekom) in podobno, vendar se v območju naravnih biotopov
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ustrezno omeji dostop. Zaradi posebnega družbenega pomena se mora del infrastrukture ob gramoznici nameniti za
dejavnost potapljaškega kluba.
Na meji med naravno krajino in urbanim intenzivno
rabljenim območjem so locirani linijsko nanizani objekti, ki
se delijo v tri skupine. V prvi skupini, ki je najbližje Bakovski
cesti, se uredijo prostori namenjeni vodnim športom. Druga
skupina je namenjena poslovno prodajnim površinam in je
hkrati spremljajoči objekt večnamenskega stadiona. Tretji
objekt je namenjen spremnemu programu kopališča, kot so
gostinski in prodajni lokali ter sanitarije in garderobe za
kopalce.
3. Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
urejevanje območja s tolerancami
7. člen
Stavbe v delu ob Bakovski cesti, ki je namenjen poslovnim in trgovskim dejavnostim oblikovno sledijo novi upravni
stavbi, ki je na tem delu že zgrajena, torej so oblikovane
sodobno in sledijo funkcionalni rabi.
Novogradnje na prostoru gradbenega podjetja prav tako oblikovno sledijo obstoječim industrijskim objektom.
Novogradnje v delu, ki je namenjen športu in rekreaciji
natančno sledijo razmejitveni črti, ki deli urbaniziran obalni
pas in naravno oblikovano krajino, tako da je prednja odprta
fasada orientirana na vodno površino. Višina venca je definirana v grafičnem delu načrta. Streha objektov je zazelenjena
in oblikovana tako, da zvezno preide v teren za stavbo.
Maksimalna dolžina stavb je določena v grafičnem delu,
lahko pa se izvede tudi deloma v manjšem obsegu skladno s
potrebami.
Na urbanem pasu se uredi različna športna in ostala
igrišča, ki preko plavajočih lesenih pomolov segajo na vodno površino. Ob igriščih je možno postaviti montažne tribune in spremljajoče objekte, ki pa naj imajo začasen značaj.
V območju športno-rekreacijskega centra se poleg lesenih podestov ob obali pojavljajo travniki in zelenice, ki so
namenjeni različnim aktivnostim. Deloma se tu pojavlja vegetacija, kot varovalni pas med avtocesto in jezerom.
Jugovzhodni in vzhodni del se nasuje z jalovino, ki ostane pri izkopu gramoza. Tako se bo ustvaril reliefno razgiban
prostor, ki bo skoraj v celoti zasajen in prepuščen naravnemu
delovanju. Obala se tu spušča v blagem naklonu s plitvinami v
zalivih kar ustvarja pestre pogoje za rast trstičevja in gnezdenje vodnih ptic.
Obala severnega dela se bo strmo spuščala v vodo, na
brežini pa bo v gručah rasla obvodna vegetacijana. Podobna
ureditev obale je predvidena tudi na celotnem zahodnem
delu jezera.
Osnovna delitev na razvojne in varovalne programe
jezera lahko razumemo tudi kot delitev na urbane, športnorekreacijske programe na eni in naravo na drugi strani. Ker
je športno-rekreacijski del lociran pretežno v jugozahodnem
delu jezera, je prostor posebej namenjen vzpostavitvi obvodnih biotopov lociran na severni, vzhodni in jugovzhodni
strani jezera.
Ker se bo spontana raba gramoznice verjetno razširila
po celi obali (kopalci, ribiči, pikniki...), je potrebno za zagotovitev ekoloških pogojev določene dele obale režimsko
varovati pred prevelikim obremenjevanjem in frekvenco obiskovalcev.
Velika večina obale se prepusti sukcesijskemu zaraščanju, ki bo verjetno v najboljši možni meri prispevalo k
ekološki sanaciji jezera. Na podlagi zaraščanja obale se
bodo vzpostavili tudi posamezni biotopi v skladu z lokalnimi
pogoji. Celotna vzhodna in jugo vzhodna stran pa se namen-
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sko uredi v skladu z ekološko varovalnimi pogoji, za vzpostavitev posameznih biotopov. Ta del se tudi glede režima
športno-rekreacijske rabe načrtno izključi iz kakršnekoli intenzivne rabe. Podoben vendar manj strog režim bi veljal
tudi za celotno severno stran gramoznice. Na tem delu se
lahko zaradi ugodne prisojne lege uredijo posamezna manjša, naravna kopališča.
Zelene površine se v celotnem območju posega (tudi v
območju športno-rekreacijskega centra) obravnavajo v kontekstu naravne in deloma kulturne okoliške krajine. Zato se v
celotnem območju uporablja izključno avtohtone rastlinske
vrste, v območju naravnih biotopov pa avtohtono in lokalno
obvodno rastlinje (vrbe, jelše, trepetlike...), ki je najbolj prilagojeno na lokalne razmere in bo tudi najbolj pripomoglo k
vzpostavitvi obvodnih biotopov.
4. Komunalno opremljanje
8. člen
Komunikacije so zasnovane v skladu s prepletom razvojnega in varovalnega principa. Večina omrežja je načrtovanega na območju športno-rekreacijskega centra na jugo
zahodnem delu jezera, kjer je tudi povezava s počivališčem,
avtocesto in Mursko Soboto. Tu so dostopi zaradi programskega vozlišča dobro urejeni, s potrebnimi parkirnimi površinami in servisnimi dostopi do vode in objektov na obali. Na
severni strani se ohrani makadamska pot, ki poteka po
celotni severni dolžini jezera. Območje med rekreacijskim
centrom in cesto na severu pa je zaradi ekoloških razlogov
povezano le s potmi, brvmi in kolesarsko stezo.
Gramoznica je locirana neposredno ob Bakovski cesti,
ki povezuje avtocesto na južni strani gramoznice z Mursko
Soboto na severni strani. Bodoča avtocesta bo bistveno
povečala promet po Bakovski cesti, saj bo le-ta postala ena
glavnih mestnih vpadnic. Pomen gramoznice Kamenšnica
bo zaradi lokacije počivališča in bencinske črpalke na avtocesti v neposredni bližini še toliko večji.
Vsi dostopi do gramoznice bodo potekali z zahodne
strani. Bakovska cesta je edina neposredna povezava med
gramoznico in širšim prostorom (Murska Sobota, avtocesta...). S te ceste se napaja promet za potrebe dostopa do
okoliških kmetijskih površin, za potrebe separacije SGP
Pomgrad, za potrebe obiskovalcev športno-rekreacijskega
centra ter za potrebe ostalih obiskovalcev jezera (ribiči...).
Ves motorni, servisni, intervencijski in mirujoči promet
je zaradi zasnove športno-rekreacijskega območja na enem
mestu, lociran v jugozahodnem vogalu gramoznice tik za
počivališčem avtoceste.
Prometni režim bodočega jezera Kamenšnica predvideva dostop z motornimi vozili z Bakovske ceste na zahodni
strani. Poleg obiskovalcev in uporabnikov samega jezera je
potrebno zagotoviti tudi dostop za lastnike kmetijskih zemljišč na severni in vzhodni strani obravnavanega območja po
obstoječi lokalni cesti.
Gramoznica Kamenšnica bo verjetno povezana tudi z
avtocesto preko izvoza in uvoza zahodno od počivališča.
Prometno bo dostopen le vzhodni, severni in delno
južni del bodočega jezera. V jugovzhodnem delu je zaradi
varovalnega režima obvodnega biotopa promet prepovedan,
tako da z motornim vozilom ni mogoče obkrožiti jezera.
Zaradi programske zasnove športno rekreacijskega območja je predvidenih precej različnih trgovskih, gostinskih in
športno-rekreacijskih programov. Večino teh programov bo
potrebno bolj ali manj redno vzdrževati ali servisirati.
Ker bo programsko območje locirano na enem mestu
se objekti in programi servisirajo z enega mesta – z Bakovske ceste na jugozahodnem delu. Ker bo dostop samo na
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tem delu in ker okoli jezera ne bo speljane ceste za motorni
promet, se servisni promet odvija samo na relaciji Bakovska
cesta–servisno mesto–Bakovska cesta.
Dostop intervencijskim vozilom bo omogočen na
približno 3/4 območja jezera in sicer na celotni zahodni
strani ob Bakovski cesti, na celotni severni strani ob lokalni
cesti, deloma na vzhodni strani in v celotnem območju športno-rekreacijskega kompleksa na južni strani. Zaradi načrtovanega naravnega, ekološkega območja na jugo vzhodnem
delu bodočega jezera v tem delu ni predvidenih komunikacij
za motorni promet. Kljub temu se lahko po potrebi prostor
tako uredi, da je omogočen dostop samo za interventna
vozila.
Zaradi centralne lokacije športno-rekreacijskega območja, ureditve prometnega režima in racionalizacije gradnje se
uredi enotno parkirišče na jugozahodnem delu jezera ob
Bakovski cesti. Parkirišče bo asfaltirano, s kapaciteto parkiranja 112 osebnih vozil in 6 avtobusov. Po potrebi (večje prireditve) bo možno parkiranje dodatnih 160 vozil na utrjeni travni
površini.
Na ostalih površinah okoli jezera bo parkiranje prepovedano.
Kolesarski promet bo poleg opisanih komunikacij potekal tudi okoli jezera. Jugovzhodni del obale bo zaradi
ekološkega varovalnega režima zaprt za motorni promet,
mogoče pa bo v tem delu kolesariti po v ta namen urejenem
kolesarskem omrežju. S kolesom bo tako mogoče kolesariti
okoli celotnega jezera po posebej urejeni kolesarski stezi.
Tako kot s kolesom bo pešcem omogočen dostop do
vseh delov jezera. Že omenjeni jugovzhodni del obale, ki se
prepusti sukcesijski zarasti in ustvarjanju obvodnih biotopov
bo imel poseben režim, kjer bo določeno kaj je dovoljeno in
kaj ne. V tem delu bo poleg kolesarske steze speljana tudi
pešpot, ki bo preko lesenih brvi vodila tudi čez trstičje v
posameznih zalivih.
Sicer pa je zasnovana krožna rekreacijsko-sprehajalna
pot okoli celotnega jezera.
Ker bo območje avtoceste z ograjo ločeno od območja
gramoznice je predvidena povezava med obema kot peš
povezava med počivališčem avtoceste in športno-rekreacijskim območjem ob jezeru.
Območje se naveže na glavni vodovod, ki poteka ob
Bakovski cesti. Ob stavbah se namestijo hidranti.
Prostozračni kabli na območju UN se nadomestijo s
podzemskimi.
Za potrebe dodatnih stavb in ureditev se te navežejo na
električno in telefonsko omrežje za obstoječe stavbe.
Odpadne vode se vodijo po vodotesni kanalizaciji v
novo črpališče ob kompleksu Pomgrada. Padavinske vode
se spuščajo v teren. Padavinske vode s tlakovanih parkirišč
in z asfaltiranih manipulacijskih površin se morajo pred iztokom očistiti v lovilcih maščob.
Razdalje med komunalnimi vodi morajo biti po zahtevah upravljalcev teh vodov. Kolikor teh razdalj ni mogoče
doseči, se morajo izvesti primerne zaščite. Kanalizacijske
cevi morajo biti vsaj 0,5m pod vodovodnimi.
Za ogrevanje stavb se morajo uporabiti centralni načini
ogrevanja na plin.
5. Drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo
predvidenih prostorskih ureditev oziroma posegov
v prostor
9. člen
K vsem gradnjam in ureditvam, pri katerih se posega v
zemeljske plasti na zemljiščih, ki so zavarovana kot arheološki spomenik, se mora pridobiti soglasje pristojne institucije
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za varstvo dediščine. To določilo ne velja za kmetijsko rabo
z običajnim oranjem.
Soglasje iste institucije si je potrebno pridobiti tudi k
vsem posegom na območju rezervata, razen k vzdrževalnim
delom.
Za potrebe interventnih vozil morajo dovozi do stavb
imeti nosilnost najmanj 10 t osne obremenitve, širino najmanj 3 m in predpisane premere krivin. Vsaka stavba mora
biti dostopna najmanj z dveh strani. Hidranti se morajo namestiti na oddaljenosti, ki je večja od 1/2 višine stavbe
oziroma ki meri najmanj 5 m. Graditi se mora z ognjevarnimi
materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah. Stavbni prostori, v katerih se zbira večje število ljudi, morajo imeti vsaj
dva izhoda na prosto na nasprotnih straneh. V bližini stavb
se morajo urediti dostopi do vode gramoznice.
Po končanem izkopu malih odsekov mora uporabnik
gramoza takoj brežine izdelati v končni obliki, kot je to
določeno v grafičnem delu projekta.
Dostopi v javne prostore stavb morajo biti tako izdelani,
da jih lahko uporabljajo tudi osebe z invalidskimi vozički.
Gradbeno–tehnična dokumentacija za vsako novogradnjo, dogradnjo ali zunanjo ureditev, mora vsebovati tudi
načrt hortikulturnega urejanja okolice.
6. Etape izvajanja UN
10. člen
Izvajanje gradenj in drugih ureditev za posamezne dejavnosti lahko potekajo časovno neodvisno od drugih dejavnosti z izjemo na kop gramoza navezane gradnje čolnarne,
rampe za spust plovil v vodo in parkirišča v njeni bližini ter
urejanje kopališča. Zgoraj navedene izjeme se grade in
urejajo po zaključenem kopu obravnavane gramoznice ali
vzporedno z zaključevanjem del na posameznih odsekih
kopa.
Praviloma mora pred gradnjami in drugimi ureditvami
biti izvedena zanje potrebna komunalna oprema.
7. Režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
uredijo v prvih etapah
11. člen
Kmetijska zemljišča, na katera se predvideva širitev gramoznice, se ohranjajo v dosedanji kmetijski rabi. Na teh zemljiščih se dopušča izvajati raziskovalna in pripravljalna dela za
kop gramoza in za končne ureditve predvidene na tem delu
območja. Preostala zemljišča se ohranjajo v sedanjem stanju.
Na njih se dopuščajo, če so kmetijska, ta raba, in druge
dosedanje rabe, ki niso v nasprotju s končno ureditvijo gramoznice, ter pripravljalna dela za to ureditev. Dopušča se le
sanitarni in nujni vzdrževalni posek drevja in grmovja.
V delu obravnavanega območja, ki se nameni za rezervat, mora biti takoj po uveljavitvi tega načrta k vsem posegom, razen k običajni kmetijski obdelavi zemljišča in stavbnim običajnim vzdrževalnim delom, pridobljeno soglasje
pristojne institucije za varstvo dediščine. To določilo velja
tudi za posek drevja in grmovja, za urejanje parkirnih mest,
gradnjo ograje ter vrat v ograji in podobno.
8. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
pri izvajanju UN
12. člen
O morebitnih najdbah arheoloških ali fosilnih ostankov
morajo investitorji ali izvajalci obvestiti pristojno institucijo za
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varstvo naravne in kulturne dediščine in dela, ki bi utegnila
ogrožati najdišče, se morajo ustaviti.
Za delavce pri pridobivanju gramoza morajo veljati
strogi varnostni ukrepi glede ravnanja s stroji in gorivi ter
mazivi.
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-26/2001-1200
Novo mesto, dne 28. avgusta 2001.

III. SPROTNE IN KONČNE DOLOČBE UPORABNIKOV
GRAMOZNICE

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

13. člen
Uporabnik gramoznice:
– je dolžan ob robu gramoznice zasaditi avtohtono drevje v območju, ki je prikazano v grafični prilogi,
– (koncesionar) mora po končanem izkopu, po posameznih območjih, brežine urediti kot je prediveno za končno
stanje (nakloni, oblika, zaraščenost ipd.).

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

14. člen
UN je na vpogled občanom na sedežu Mestne občine M. Sobota – oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe ter Upravni enoti Murska Sobota.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-94/00
Murska Sobota, dne 24. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

NOVO MESTO
3842.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 39/36, 44/96 –
odločba US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 12/99, 16/99, 58/99 – odločba US in
70/00) so občinski svet Mestne občine Novo mesto,
občin Dolenjske toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli
naslednji

SKLEP
1
Ukine se status javnega dobra parc. št. 1649/2, dvorišče v izmeri 26 m2, seznam I k.o. Novo mesto z dovoljenjem, da se odpiše od seznama I k.o. Novo mesto in pripiše
k zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o. last Mestne občine
Novo mesto.

ODRANCI
3843.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
izven ureditvenih območij naselij v Občini
Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko
izvedbenimi načrti

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/89, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 14. člena statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine
Odranci na 19. seji dne 26. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven
ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki
jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij Občine Lendava, ki ga ne urejamo s
prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave Pomurskih
občin, št. 28/88, Uradni list RS, št. 6/96, 9/96, 94/99,
98/99 in 49/00 – v nadaljevanju: PUP izven naselij).
2. člen
V 5. členu navedenega odloka iz 1. člena se doda:
Skladno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci (Uradni list RS,
št. 66/01) se spremenijo meje namenskih površin v Občini
Odranci. Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v
ravninskem delu so možni posegi iz 1. točke 5. člena odloka o PUP izven naselij.
Posegi na novo priključenih površinah so dopustni pod
pogoji, ki jih določajo ostali členi odloka o PUP izven naselij.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Grafični prikazi dodatnih stavbnih in ostalih zemljišč so
razvidni iz grafičnih prilog prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150-19/2001
Odranci, dne 26. julija 2001.
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v Občini Oplotnica, številka 3.14.1/99 z dne 30. 3. 1999
(Uradni list RS, št. 24/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema
proračuna Občine Oplotnica za leto 2001.
Št. 18.13.1/2001
Oplotnica, dne 23. avgusta 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

POLZELA
OPLOTNICA
3845.
3844.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Oplotnica

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 –
odl. US in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 18. redni seji dne 23. 8. 2001 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Oplotnica
1. člen
Politične stranke, ki so na volitvah v letu 1998 kandidirale svoje kandidatke in kandidate v Občinski svet občine
Oplotnica, pridobijo sredstva iz proračuna Občine Oplotnica, če so na volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih
za izvolitev enega člana Občinskega sveta (število veljavnih
glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
Sredstva se politični stranki izplačajo v višini 30 SIT/mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to politično
stranko. Skupna vrednost sredstev iz proračuna, namenjenih financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, ne sme
presegati 0,2% izračunanega obsega sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Znesek iz prejšnjega člena se lahko letno poveča za
toliko, za kolikor se poveča izračunan obseg sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto, vendar višina sredstev za financiranje političnih
strank ne sme preseči v prejšnjem členu določenega odstotka.
3. člen
Sredstva se izplačujejo političnim strankam mesečno
po dvanajstinah na njihove žiro račune.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Oplotnica o financiranju političnih strank

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001

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

ODLOK
o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Polzela
za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2001
(Uradni list RS, št. 24/01) se 14. člen spremeni tako, da se
glasi:
“14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Polzela,
– uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za
financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene
10. člena tega odloka,
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen,
– prerazporeditvi namena in višini sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog za katere so bila določena sredstva,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji
o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.”
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja
2001.
Št. 403-02/006/01
Polzela, dne 23. avgusta 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar inž. gradb. l. r.
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PREVALJE
3846.

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o
odloku o načinu izvajanja gospodarske javne
službe in merilih za podelitev koncesije za
distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter
graditev in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Prevalje

Na podlagi 48. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01 – ugotovitev US) in 75. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na seji
dne 6. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o razpisu naknadnega referenduma o odloku o
načinu izvajanja gospodarske javne službe in
merilih za podelitev koncesije za distribucijo in
dobavo zemeljskega plina ter graditev in
upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Prevalje
I
Na zahtevo več kot 5% volivcev se razpiše naknadni
referendum o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne
službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in
dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje, ki ga
je sprejel občinski svet dne 13. 7. 2001.
II
Vprašanje, ki se daje na referendum se glasi:
»Ali ste za to, da se potrdi odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev
in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina
v Občini Prevalje, ki ga je sprejel občinski svet dne 13. 7.
2001?«
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi petek, 7. september 2001.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 7. oktobra 2001.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-4/01-1
Prevalje, dne 6. septembra 2001.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
3847.

Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 15.
člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni
list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah na 23. seji dne 16. 8. 2001 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V statutu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
(Uradni list RS, št. 18/99) se spremeni prvi odstavek 21. člena statuta tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih
članov, razen če zakon določa drugače.«
2. člen
V četrtem odstavku 40. člena statuta Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah se za besedo »večina« doda
beseda »opredeljenih«.
3. člen
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/01-934
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. avgusta
2001.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. l. r.

3848.

Sprememba poslovnika Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 15. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni
list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah na 23. seji dne 16. 8. 2001 sprejel

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V poslovniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
(Uradni list RS, št. 18/99) se črta tretji odstavek 43. člena
poslovnika.
2. člen
V poslovniku se 44. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino«.
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3. člen
V četrtem odstavku 68. člena se za besedo »večina«
doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/01-933
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. avgusta
2001.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. l. r.

ŠALOVCI
3849.

Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne
oskrbe na domu in merilih za določanje plačil
storitev

Na podlagi 42., 43., 100., 100.a in 100.b člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
41/99) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95,
2/98, 19/99) ter 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na
20. redni seji dne 29. 6. 2001 sprejel

ODLOK
o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe
na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Socialna oskrba na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Socialno oskrbo na domu organizira in izvaja Center za
socialno delo Murska Sobota kot javno službo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni

Št.
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pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
II. OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč po tem odloku se šteje:
– pomoč pri oblačenju, slačenju,
– pomoč pri umivanju, kopanju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih
pripomočkov.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov po tem odloku se šteje:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
– priprava na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike koristnikov določi strokovna služba Centra za socialno delo
Murska Sobota.
III. CENA IN PLAČILO STORITEV
6. člen
Vrednost urne postavke znaša 1.000 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu.
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati
celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg
upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne
zadoščajo za plačilo stroškov storitev socialne oskrbe na
domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili
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dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo
Murska Sobota zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Murska Sobota v dogovoru z občino po
postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o
socialnem varstvu.
10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne
priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave
dogovora in kontakta z udeleženci.
V celoti so oproščeni plačila storitev socialne oskrbe
na domu tudi:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja
storitev v skladu z merili, določenimi s tem odlokom.
11. člen
Višina plačila storitev socialne oskrbe na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter
od zdravstvenega stanja upravičenca in zavezancev.
Materialno stanje upravičenca se ugotavlja v odstotku
doseganja oziroma prekoračitve povprečne neto plače zaposlenih v RS, in sicer:
Ugotovljeni dohodek v % glede na povprečno
višino neto plače zaposlenih v RS v
preteklem letu

1. do 40%
2. do 50%
3. od 51% do 65%
4. od 66% do 80%
5. od 81% do 100%
6. od 101% do 125%
7. od 126% do 150%
8. nad 151%

Plačilo storitve v % od veljavne
cene

storitev je brezplačna
15%
25%
35%
50%
65%
85%
100%

O višini plačila storitev po tem členu odloča Center za
socialno delo Murska Sobota po postopku in na način,
določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.

ta Center za socialno delo Murska Sobota in upravičenec, je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen plačila storitev le, če pristane na zemljiškoknjižno
zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina sama na podlagi predloga Centra za socialno delo Murska
Sobota.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu
se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mesecev.
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev socialna oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več opravičen.
16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Center za socialno delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki
so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi
plačila storitev pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka
spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam
oziroma njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila
priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za
davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
oprostitev plačila oziroma doplačila.
17. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca
vodijo pri Centru za socialno delo Murska Sobota v “osebnem kartonu uporabnika pomoči na domu”, ki obsega:
– dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
– dnevnik izvajanja pomoči na domu,
– podatke o plačilih storitev.

12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za
tujo nego in pomoč.
Slabo zdravstveno stanje zavezancev se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa, da so upravičenci upravičeni
do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega
potrdila in presoje strokovne službe pri Centru za socialno
delo Murska Sobota.
Center za socialno delo Murska Sobota lahko zaradi
slabega zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, določen v drugi alinei tega člena, upravičenca delno ali v celoti
oprosti plačila storitev na podlagi strokovne presoje.

18. člen
Center za socialno delo je dolžan izvajati službo socialne oskrbe na domu strokovno in racionalno ter v skladu z
veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to
področje. O načinu in vsebini izvajanja službe socialne oskrbe o porabljenih finančnih sredstvih je Center za socialno
delo Murska Sobota dolžan občini podati pisno poročilo
najmanj dvakrat na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.

13. člen
V dogovoru o nudenju socialne oskrbe na domu, ki ga
pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila sklene-

20. člen
Občina zagotavlja iz vsakoletnega proračuna sredstva
za plače, prispevke in druge osebne prejemke izvajalcev in

19. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe
Centru za socialno delo Murska Sobota. Sredstva iz naslova
plačil upravičencev se uporabijo za pokritje materialnih stroškov izvajanja.
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strokovnega delavca ter razliko med materialnimi stroški,
opredeljenimi v 19. členu tega odloka in plačili upravičencev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-2/01
Šalovci, dne 17. avgusta 2001.

21. člen
Občina bo v svojem vsakoletnem proračunu postopno
zagotavljala sredstva, potrebna za izvajanje službe socialne
oskrbe na domu.
22. člen
Občina in Center za socialno delo Murska Sobota skleneta o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na
domu ustrezno pogodbo.
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Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

3851.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči v Občini Šalovci

23. člen
Center za socialno delo je dolžan seznaniti z določili
tega odloka vsakega upravičenca do storitev službe socialne oskrbe na domu, z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99), 16. člena
statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 21. redni seji dne 17. 8.
2001 sprejel

24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem
listu RS in se uporablja do uveljavitve meril iz 100. člena
zakona o socialnem varstvu.

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
v Občini Šalovci

Št. 150-25/01
Šalovci, dne 29. junija 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

3850.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šalovci za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 20. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01) in 16.
člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je
Občinski svet občine Šalovci na 21. redni seji dne 17. 8.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2001
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu 2001
znaša 0,48 SIT.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2001 dalje.

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za
določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju:
pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne
pomoči v Občini Šalovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Šalovci, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se ne po lastni krivdi zaradi
spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost,
smrt v družini ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo
poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice in kurjave,
– doplačilo letovanja socialno ogroženih otrok,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem
znesku in to le za enega izmed namenov iz 3. člena tega
pravilnika.
5. člen
Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko
povečan za 50%, ob upoštevanju socialnih razmer upravičenca.
Predlog višine socialne pomoči za posameznega upravičenca pripravi strokovna služba Centra za socialno delo v
skladu z veljavnimi predpisi.
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6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencem dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu
ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.
Občinska uprava lahko upravičencu do denarne pomoči, posamezniku ali družini, uporabi prosto presojo glede na
dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma ali ob izredno težki materialni ogroženosti
posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč
za premostitev trenutne materialne ogroženosti takrat, ko
občan presega cenzus po 5. členu tega pravilnika, vendar
ne več kot za 100%.
8. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega
pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
9. člen
Predlog za dodelitev enkratne denarne pomoči pripravi
Center za socialno delo, o dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča občinska uprava.
10. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obrazcu iz priloge tega pravilnika pri pristojnem centru.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
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O upravičenosti in višini pomoči odloča občinska uprava.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan
občine.
11. člen
Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, razen za letovanje ter v primeru, ko strokovna
služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila
namensko uporabljena.
12. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Šalovci.
13. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na pristojnem centru od 1. 1. do 1. 11. tekočega leta.
14. člen
Za izvajanje tega pravilnika sklene občina s pristojnim
centrom pogodbo, s katero se določi tudi višina sredstev za
njegovo delo.
15. člen
Obrazec je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 9. 2001.
Št. 150-24/01
Šalovci, dne 17. avgusta 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.
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Št.
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3852.

Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na
21. redni seji dne 17. 8. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o subvencijah za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za subvencije za pospeševanje
razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001.
2. člen
Sredstva za subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Šalovci za program
ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Šalovci,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino
pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Šalovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo;
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti;
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– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje
poseljenosti;
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do subvencije za pospeševanje razvoja
kmetijstva so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini
Šalovci in društva, katerih delovanje vključuje območje Občine Šalovci.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve subvencije navajal neresnične podatke na
zahtevkih, izgubi vso pravico do subvencije za tekoče leto z
obveznim vračilom že prejetih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
7. člen
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali v višini 50% vrednosti računa
Sofinanciranje se nanaša na osemenitev telic, krav in
svinj.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom.
2. Analiza krme in zemlje v višini 50% vrednosti računa
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom.
3. Apnenje zemlje
Subvencionirajo se stroški apnenja v višini 8.000
SIT/ha pri porabi najmanj 2.000 kg apnenca na ha. Najmanjša površina, ki se sofinancira je 0,50 ha.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine.
4. Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in izobraževanje njihovih članov do višine 300.000 SIT
Prosilci prošnje vlagajo na upravo občine.
5. Pokrivanje zdravljenja čebeljih panjev v višini
1.000 SIT na panj
Lastniki čebeljih panjev prijavijo število panjev na
upravo občine ali v njihovem imenu pooblaščeno matično
društvo.
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Zahtevki se vlagajo na upravo občine.
6. Sofinanciranje prevoza vode za potrebe kmetijstva v
višini 50% računa po cisterni brez DDV-ja
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine.
8. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na
upravo občine najkasneje do 30. 11. 2001.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali
hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
9. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan).
Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja skupno z Občinsko
upravo občine Šalovci.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2001 dalje.
Št. 426-96/01
Šalovci, dne 17. avgusta 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

Št.
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A) Splošni del
– registracija podjetja,
– vsebina,
– izjave in odločbe;
B) Normativna določila
– program priprave,
– predhodni pogoji in mnenja organov, organizacij in
skupnosti,
– soglasja organov, organizacij in skupnosti,
– seznam parcel z lastniki;
C) Zazidalni načrt
– osnutek odloka,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev;
a) uvod,
b) planska izhodišča,
c) strokovne podlage,
d) meja območja,
e) funkcija območja,
f) urbanistična ureditev območja,
g) idejne rešitve objektov,
h) zasnova prometnega omrežja,
i) zasnova vodovodnega in hidrantnega omrežja,
j) zasnova odvajanja odpadnih vod,
k) zasnova elektroenergetskega omrežja,
l) zasnova omrežja zvez,
m) ogrevanje,
n) zbiranje in odstranjevanje odpadkov,
o) zasnova odvajanja zalednih vod,
p) geodetska dokumentacija,
r) ocena stroškov za izvedbo ZN znotraj območja urejanja.

ODLOK
o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO
Hrastnica

II. Grafični del
izsek iz planskih aktov – namenska raba M1:5000
izsek iz planskih aktov – programska
zasnova
M1:2000
3. kopija katastrskega načrta
M1:1000
4. geodetski posnetek obstoječega stanja
M1:500
5. geodetski posnetek obstoječega stanja z
vrisano mejo območja urejanja
M1:500
6. ureditvena situacija z zelenimi površinami M1:500
7. funcionalne in oblikovalske rešitve
M1:500
8. funcionalne in oblikovalske rešitve – prerezi M1:500
9. idejne rešitve prometa – situacija
M1:500
10.a idejne rešitve prometa – podolžni profili
dostopna cesta
M1:500/50
10.b idejne rešitve prometa – podolžni profili
dovozne ulice
M1:500/50
11.a zbirna karta komunalnih naprav
M1:500
11.b karakteristični prerez cest in komunalnih vodov
M1:50
12. načrt gradbenih parcel
M1:500
13. zakoličbeni načrt
M1:500

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. MEJA OBMOČJA

1. člen
Sprejme se zazidalni načrt, za ureditveno območje SO
Hrastnica, ki ga je izdelal LOCUS d.o.o. iz Domžal pod št.
projekta 6/00/MZ z datumom oktober 2000 in dopolnil v
juniju 2001.

3. člen
Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 133/5, 133/6, 133/7, 133/8,
133/9, 133/1, 133/10, 133/12, 133/13, 133/15 vse
k.o. Barbara.
Ureditveno območje meri 2 ha in se nahaja v naselju
Sv. Barbara v Hrastniški grapi ob lokalni cesti.
Meja območja je razvidna iz grafične priloge zazidalnega načrta.

1.
2.

ŠKOFJA LOKA
3853.

Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno
območje SO Hrastnica

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/26, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 73/95 in 47/98) je Občinski svet
občine Škofja Loka na 18. redni seji dne 19. 7. 2001
sprejel

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del vsebuje:
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III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje je namenjeno stanovanjsko-obrtni dejavnosti. Obrtno poslovne dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov
na okolje bodo lahko locirane v okviru svojih ali pa v okviru
stanovanjskih objektov.
Na celotnem območju je predvidena ureditev cest, parkirišč, zelenic in komunalne opreme.
Določitev poslovne dejavnosti, ki se lahko locira na
območju, je možna na podlagi delnega poročila o vplivih na
okolje za predvideno dejavnost, ki zagotavlja, da se stanje
okolja z lociranjem te dejavnosti na območju ne bo poslabšalo in na podlagi presoje o zadostnosti parkirišč na območju gradbene parcele za predvideno dejavnost.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE IN DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Maksimalni gabariti in odmiki objektov so razvidni iz
grafične dokumentacije pod točko 6., 7. iz 2. člena tega
odloka.
Objekt 1
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 12,50 m, prizidek
3 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša +392 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 2
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 12,50m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti ± 0 znaša 392.50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 3, 4, 5, 6
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek
6,30 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša:
objekt 3 – 392 m.n.v,
objekt 4 – 393 m.n.v
objekt 5 – 394,50 m.n.v,
objekt 6 – 396,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 7
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek
8 m x 10 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša 395 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 8
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek
8 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša 396 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 9a, 9b
Maksimalne dimenzije objekta 9a 10 m x 15 m, objekt
9b 8 m x 13,50 m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti ± 0 znaša:
objekt 9a – 399,50 m.n.v
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objekt 9b – 398,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 10, 11, 12, 14, 15, 16,
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek
8 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša:
objekt 10 – 398,50 m.n.v
objekt 11 – 400,50 m.n.v,
objekt 12 – 403,00 m.n.v,
objekt 14 – 399,00 m.n.v,
objekt 15 – 401,00 m.n.v,
objekt 16 – 403,50 m.n.v,
objekt 17 – 405,00 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 13
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek
6,40 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša 404 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 17
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek
6,40 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti ± 0 znaša 405 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 18, 19, 20, 22, 23
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek
6,40 m x 6 m. Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti ±0 znaša za :
objekt 18 – 399 m.n.v.,
objekt 19 – 400 m.n.v.,
objekt 20 – 402 m.n.v.,
objekt 22 – 399,50 m.n.v.,
objekt 23 – 401 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 21
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek
6,40 m x 3,50 m.
Maksimalna širina uvoza 6 m.
Kota kleti ± 0 znaša: 397,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Skupni pogoji za oblikovanje objektov so:
– vsi objekti so lahko grajeni klasično ali montažno,
– strehe objektov so v naklonu 42°. Kritina naj bo
temne barve,
– fasade so izvedene v zaglajenem zidarskem ometu,
– osno razporejene, pokončne okenske in vratne odprtine,
– svetlobne odprtine v strehah morajo slediti vertikalnim linijam spodnje etaže,
– izrabljena podstrešja se lahko osvetljujejo s frčadami
ali strešnimi okni, ki lahko predstavljajo največ 30% tlorisne
površine strehe,
– ograje: posestne meje je dovoljeno pregrajevati z
živimi mejami ali lesenimi ograjami do višine 1,50 m oziroma
s primerno oblikovanimi protihrupnimi ograjami,
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi
morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni,
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– ob prometnicah se mora višina ograj in živih mej
prilagoditi varnosti prometa (preglednost).
Za vse objekte so določeni maksimalni horizontalni in
vertikalni gabariti, tolerance so možne samo do minus 15%.
6. člen
Postavljanje reklamnih panojev in tabel
V območju priključka dostopne ceste je dovoljena postavitev reklamnih panojev in tabel, ki morajo biti locirani in
oblikovani enotno.
7. člen
Ravnanje s plodno zemljo
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi je
investitor dolžan odstraniti in začasno deponirati prst tako,
da se ohrani njena plodnost in količina.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Cestno omrežje
Dostop na ureditveno območje SO Hrastnica bo skupen za vse objekte in dejavnosti na obravnavanem območju.
Dovozna cesta do območja zazidalnega načrta SO se
priključi na javno pot št. 901720 (Hrastnica–Kamnar).
Dostopna cesta znotraj območja urejanja bo širine 5 m z
enostranskim hodnikom, na vzhodni strani širine 1,20 m in
humusno brežino na zahodni strani v širini 0,80 m. S te dostopne ceste se izvede dostop do posameznih sklopov objektov.
Obračanje gasilskih vozil je možno na utrjenih površinah ob objektih.
Dovozne ulice do objektov v smeri zahod-vzhod, z priključnimi radiji, ki omogočajo dovoz in obračanje vozil so
širine 4 m z obojestranskim hodnikom v širini 1 m.
Vozišče je zaključeno z dvignjenim betonskim robnikom, hodnik pa je zaključen z granitnimi kockami.
Ta del ceste z priključnimi radiji predstavlja svojo gradbeno parcelo in je skupen.
Mirujoči promet
Vse dejavnosti morajo urediti parkirišča na območju
svojih gradbenih parcel.
Na območju je predvidenih skupaj 90PM.
Sprememba namembnosti dejavnosti, oziroma določitev nove dejavnosti je možna v okviru razpoložljivih parkirnih
mest.
Odvajanje odpadnih vod
Meteorne vode s cestnih površin, s streh objektov in
utrjenih površin na parcelah ter drenažne vode, se odvajajo
z meteornimi kanali in so speljane z enim izpustom v potok
Hrastnica.
Meteorne vode s cestišč so speljane v meteorni kanal,
preko požiralnikov, opremljenih z lovilcem olj.
Meteorni kanali so predvideni v vodotesni izvedbi zaradi visoke podtalnice.
Odpadne vode iz objektov so speljane po vodotesni
kanalizaciji v biološko čistilno napravo, locirano na severni
strani kompleksa.
Biološka čistilna naprava z greznico je tipska.
Čistilna naprava za odpadne vode mora biti vodotesna.
Vodovodno in hidrantno omrežje
Za zagotovitev oskrbe z vodo je potrebno do območja
izvesti celotno omrežje, ki je predmet posebnega projekta.
Požarna voda se lahko variantno črpa iz potoka Hrastnica ob izgradnji črpališča s stalnim in rezervnim virom
napajanja.
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Za potrebe protipožarnega varstva so predvideni nadzemni hidranti na medsebojnih razdaljah 60–80 m.
Gasilsko reševalna služba je oddaljena ca. 5.000 m.
Elektroenergetsko omrežje
Novo naselje v Hrastnici bo napajano iz bodoče TP
Hrastnica, ki bo zgrajena kot kabelska TP.
Locira se ob dostopni cesti znotraj območja urejanja.
Velikost TP bo 2 x 2 m.
NN razvod bo izveden z zemeljskimi kabli v koridorju
komunalnih vodov, tako da ne bo neposredno motil posesti
uporabnikov.
Zračni vod visoke napetosti (20kV), ki poteka čez območje urejanja, se kablira.
Javna razsvetljava
Naselje bo opremljeno tudi z javno razsvetljavo. Zato
bo potrebno tudi novo prižigališče JR.
Razsvetljava bo izvedena s svetilkami višine 3–4 m.
Razdalja ca. 25 m. Svetilke bodo postavljene izven pločnikov, tik ob zaključnem robu asfalta, oziroma min. 0,70 m
oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki.
Telefonsko omrežje
Naselje bo vezano na TK mrežo Telekom, ki jo bo treba
še zgraditi do območja zazidalnega načrta, ker obstoječe
kapacitete nimajo nobenih rezerv, prav tako bo povezano z
KRS-TV mrežo, ki je že v obratovanju iz smeri Škofja Loka
preko Puštala.
V naselju bo zgrajena tudi kabelska kanalizacija s cevmi za TK vode in vode KRS-TV.
Ogrevanje
Vsi predvideni objekti se individualno ogrevajo na plinsko olje, plin ali biomaso.
Odvajanja zalednih vod in temeljenje
Pred pričetkom gradbenih del je na območju potrebno
zmanjšati vsebnost vode v temeljih tleh, in s tem izboljšati
geomehanske karakteristike temeljnih tal.
Področje je zazidljivo po izvedbi stabilizacijskih del: drenažnih mrež, odstranitvi nenosilnih tal ter tamponiranju pod
temeljnimi rešetkami. Glavne drenaže bodo tekle ob dostopnih cestah ter odvodnima jarkoma hudourniških voda.
VI. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Potrebni okoljevarstveni ukrepi za čas gradnje
V času gradnje so predvideni naslednji začasni ukrepi:
Za primer izlitja olj in maziv iz gradbene mehanizacije je
potrebno odstraniti kontaminirano zemljino in oddati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Gradbene odpadke, ki bodo nastali med gradnjo se
odda na deponijo gradbenih odpadkov.
10. člen
Potrebni okoljevarstveni ukrepi
Na območju se lahko opravljajo dejavnosti, ki ne bodo
kvarno vplivale na bivalno okolje.
Pred pridobitvijo lokacijskega dovoljenja ob spremembi dejavnosti oziroma lociranju nove dejavnosti mora investitor priložiti delno poročilo o vplivih na okolje, kjer je razvidno
da ni tovrstnih učinkov na okolje.
Na območju je možno locirati dejavnosti, ki glede na
potrebe po parkiriščih odgovarjajo razpoložljivim parkirnim
mestom.
Zrak
Kurišča ne smejo presegati zakonsko dovoljenih emisij.
Emisije v zrak kot posledice posameznih tehnoloških
procesov bo potrebno nadzorovati v skladu z veljavno za-
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konodajo na podlagi določil posebnega poročila o vplivih na
okolje za posamezno dejavnost.
Za znižanje emisij iz prometa motornih vozil je potrebno
omejiti hitrost na obravnavanem območju.
Tla
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti tako, da ni možen iztok v podtalje.
Objekti morajo biti grajeni tako, da ni mogoč iztok v
podtalnico.
Voda
Tehnološke vode se pred izpustom v fekalno kanalizacijo očistijo do mejnih vrednosti določenih z veljavnimi predpisi na podlagi posebnega poročila o vplivih na okolje za
posamezno dejavnost.
Fekalne vode se vodi v čistilno napravo.
Padavinske vode s streh in neutrjenih površin se kontrolirano odvajajo do Hrastnice. Ostale meteorne vode pa se
očisti v ustreznih lovilcih in ločeno odvajajo.
Hrup
Vse objekte v obravnavanem območju je potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.
Prezračevanje prostorov obrtnih dejavnosti se uredi v
skladu s priporočili iz delnega poročila o vplivih na okolje.
Odpadki
Ob posameznih objektih se namestijo posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Ekološki otok je lociran
južno ob lokalni cesti, oddaljen 40 m južno od mostu preko
potoka Hrastnice.
Z nevarnimi odpadki se ravna v skladu z veljavnimi
pravilniki.
Mešanice olj iz lovilcev olj se zbira ločeno in predaja
pooblaščeni organizaciji.
11. člen
Obratovalni monitoring
Zagotoviti je potrebno reden mesečni pregled oljnih
lovilcev na iztokih meteornih vod.
Monitoring za posamezne dejavnosti se določi na podlagi posebnega poročila o vplivih na okolje za posamezno
dejavnost.
12. člen
Etapnost izvedbe
Prvo etapo predstavlja obnova obstoječega priključka
na cesto in rekonstrukcija obstoječega mostu, ureditev odvodnjavanja terena, zgraditev kapilarne pregrade na brežini
med potokom Hrastnico in območjem ZN, z namenom preprečitve poplavljanja območja predvidenega za pozidavo,
izgradnja vodovodnega omrežja, črpališča in vodohrama ter
infrastrukturna ureditev območja.
Drugo etapo pa predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in priključitev na infrastrukturno omrežje.
13. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Obnova obstoječega priključka na javno pot 901720
(Hrastnica–Kamnar) z rekonstrukcijo in obnovo obstoječega
mostu preko Hrastnice v sodelovanju z občino Škofja Loka.
Način sofinansiranja javne poti se določi z dogovorom
med investitorji in občino Škofja Loka.
Pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljalce
energetskih in komunalnih naprav in prometnega omrežja
ter skupno z njimi zakoličiti in in zaščititi tangirane obstoječe
komunalne vode.
Investitor oziroma izvajalec posega v prostor mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh zemljišč in obstoječih
objektov na območju.
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Zračni vod visoke napetosti, ki poteka čez območje
urejanja je potrebno kablirati.
14. člen
Posegi izven območja zazidalnega načrta potrebni za
realizacijo zazidalnega načrta
Obnova obstoječega priključka na javno pot 901720
(Hrastnica – Kamnar) in rekonstrukcija obstoječega mostu,
ureditev odvodnjavanja terena, zgraditev kapilarne pregrade
na brežini med Hrastnico in območjem ZN, izgradnja vodovodnega omrežja, črpališča in vodohrama.
Za potrebe navezave na obstoječe komunalno omrežje
je potrebno zgraditi meteorni in odtočni kanal iz čistilne
naprave do potoka Hrastnica. Ravno tako je potrebno vzpostaviti priklop na ostalo komunalno infrastrukturo.
K projektu za rekonstrukcijo mostu je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
VII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam na Občini Škofja Loka.
Nadzor nad izvajanjem del ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200-80/00
Škofja Loka, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

3854.

Odlok o spremembi in dopolnitvi programske
zasnove za obrtno cono Hrastnica kot
sestavnem delu prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990
za območje občine Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 18. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi programske zasnove
za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 za območje
občine Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
programskih zasnov za obrtno cono Hrastnica kot sestavne-
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ga dela srednjeročnega družbenega plana občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni list RS, št.
47/93, 13/99, 43/99) za območje novo nastale občine
Škofja Loka, ki se nanašajo na:
– spremembo organizacije dejavnosti,
– zasnovo energetskega omrežja,
– usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
– usmeritve za varstvo okolja, obrambo in zaščito.
2. člen
Besedilo programskih zasnov se glasi:
1. Območje urejanja obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9,
133/1, 133/10, 133/12, 133/13, 133/15 vse k.o. Barbara.
2. Lega območja urejanja
Ureditveno območje meri 2 ha in se nahaja v naselju
Sv. Barbara v Hrastniški grapi ob lokalni cesti.
3. Organizacija dejavnosti v območju
Omočje je namenjeno stanovanjsko obrtni dejavnosti.
Obrtno poslovne dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na
okolje bodo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Okvirno število objektov je 24.
4. Zasnova prometne ureditve
Glavni dostop in dovoz bo urejen z južne strani cone
preko rekonstruirane obstoječe gozdne ceste, ki vodi tudi
do obstoječih stanovanjskih objektov ob robu območja urejanja.
Pri tem bo potrebno urediti tudi most.
Znotraj območja urejanja bo speljana dostopna cesta
od katere se bodo odcepile dostopne poti do objektov in
bodo odvisne od razporeditve objektov na območju.
5. Zasnova komunalne in vodnogospodarske ureditve
Zahodno od obravnavanega območja poteka potok
Hrastnica z hudourniško naravo, zato bo potrebno izvesti
potrebne ukrepe, ki bodo preprečili negativni vpliv Hrastnice na območje predvideno za pozidavo.
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije z odvodom meteornih in hudourniških voda z vzhodnega robu območja v Hrastnico. Fekalne vode se bodo vodile v kontejnersko čistilno napravo.
Vodovod
Potrebno bo zgraditi celotno vodovodno omrežje od
zajetja in rezervoarja višje od obravnavanega območja.Požarne in tehnološke vode pa bo mogoče zajemati v potoku
Hrastnica.
6. Zasnova energetskega omrežja
Elektrika
Severneje od območja se nahaja trafo postaja. Za potrebe cone bo potrebno zgraditi novo TP.
Ogrevanje objektov bo individualno.
7. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Na območju se locira 24 objektov.
Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranjih dostopnih cest. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno
enake stavbene parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
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Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Velikost parcel naj bo prilagojena obrtnim dejavnostim.
8. Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati
veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom
priprave določenih soglasodajalcev.
Št. 35200-80/00
Škofja Loka, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

3855.

Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo
Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210,
odsek 1078, R1-210, odsek 1110)

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 44/97) ter na podlagi 18. in 98. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 15. seji dne 5. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske
obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078,
R1-210, odsek 1110)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskimi sestavinami srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99 in Ur. v.
Gor. št. 114/86, 11/87, 3/89) se sprejme lokacijski načrt
za Poljansko obvoznico Škofje Loke, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod št. proj. 4893 v aprilu
2000 in dopolnjen v skladu s sprejetimi stališči do pripomb.
2. člen
Trasa Poljanske obvoznice (v nadaljevanju: obvoznica) se
v višini Frankovega naselja odcepi od Ljubljanske ceste
(R1-210, odsek 1078), poteka skozi vas Suha, severno od
centralne čistilne naprave prečka Soro, preide v predoru vzpetino Sten, izstopi iz predora v naselju Na Dobravi, nadaljuje ob
desnem bregu Sore, do vasi Bodovlje, ki jo obide severno,
ponovno prečka Soro in se pred vasjo Zminec vključi v obstoječo cesto Škofja Loka–Poljane (R1-210, odsek 1110). Dolžina trase navedene obvozne ceste znaša 3932 m.
3. člen
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in
naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in
izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem uredbe.
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4. člen
Osnova lokacijskemu načrtu so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99 in
Ur. v. Gor. Št. 114/86, 11/87, 3/89),
– idejni projekt – Poljanska obvoznica Škofje Loke –
R1 210, odsek 1078, R1 210, odsek 1110, ki ga je izdelal
LUZ, d.d., št. proj. 4946, februar 2000,
– študija hrupne obremenjenosti in izdelava predloga
protihrupnih ukrepov na območju obvoznice Škofje Loke, ki
ga je izdelal PNZ, Oddelek za promet pod št. 12-793,
februar 2000,
– dopolnitev poročila o vplivih na okolje za Poljansko
obvoznico Škofje Loke, ki ga je izdelal EPI SPEKTRUM,
d.o.o., Pesnica 20 a pri Mariboru, pod št. PVO/102/99,
april 2000,
– sklepi Občine Škofja Loka, ki so sledili zaključkom
javne razprave.
5. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
– odlok o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– določitev meje in funkcije območja,
– prometno tehnična rešitev,
– ureditev komunalno energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve po posameznih področjih,
– ocena stroškov,
– etape izvajanja LN,
– seznam parcel v območju LN,
– pogoji za izdelavo lokacijskega načrta,
– seznam parcel in njihovih lastnikov.
Grafični del:
Prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka, zasnova
prometnega omrežja
M 1:25000
Prikaz iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka kartografska
dokumetnacija k planu
M 1:5000
Prikaz širšega območja
lokacijskega načrta
M 1:25000
Pregledna situacija
M 1:5000
Ureditvena situacija
M 1:1000
Zbirni načrt komunalnih vodov
M 1:1000
Karakteristični prečni profili
M 1:50
Vzdolžni profil
M 1:1000/100
Kopija katastrskega načrta
M 1:2880
Načrt gradbenih parcel
M 1:2880
Zakoličbeni načrt cestnega sveta
M 1:1000
Sestavni del lokacijskega načrta so tudi poročila o vplivih na okolje.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN POSEGI
V ZEMLJIŠČA
6. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta delimo v dva
dela:
– območje za izgradnjo odseka od Ljubljanske ceste
skozi Suho do vhoda v predor Pod Stenom v dolžini 902 m,
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– območje za izgradnjo odseka od izstopa trase iz predora Pod Stenom (pri naselju na Dobravi) do priključka na
obstoječo cesto (R1-210) v Poljansko dolino pri Zmincu, v
dolžini 2370 m.
Preostali del trase poteka v predoru Pod Stenom v
dolžini 660 m.
7. člen
Znotraj meje območja urejanja lokacijskega načrta ležijo naslednje parcele oziroma deli parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Stari dvor
5/1, 5/5, 6, 25/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8,
29/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/5, 99/2, 99/7, 99/10,
*132, *166, *213, *304.
k.o. Suha
*67, *68/1, *68/2, *69, *72, *78/1, *78/2, *82,
*151, 631/1, 631/2, 631/3, 818/1, 840, 841, 844,
845/1, 850/1, 850/2, 850/3, 852/1, 852/2, 855, 857,
858, 859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 859/5, 859/6,
859/7, 859/8, 860/1, 860/2, 860/3, 862/1, 862/2,
862/3, 864, 865/1, 865/2, 865/3, 867, 868/3, 887/1,
887/2, 888, 893, 900, 901, 906/1, 906/2, 908/1,
908/2, 909/3, 926/1, 926/2, 926/3, 926/4, 928, 930,
931, 934, 935, 941, 947/1, 948/1, 952, 954/1, 954/2,
954/3, 954/4, 955, 957/1, 980/2, 980/7, 980/8,
980/9, 1191/1, 1192, 1193, 1194, 1195/1, 1201,
1202/1, 1202/2, 1202/3, 1207/2, 1207/9, 1207/10,
1207/11, 1207/12, 1219, 1220/3.
k.o. Puštal
*1, *4, *6, 29/7, 29/9, 29/10, 29/11, 29/13,
29/20, 31/2, 32/1, 32/2, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2,
37/3, 39/1, 39/2, 43/2, 46/2, 46/3, 46/4, *87, *96,
*102, *106, *131, *132, *139, *141, 149/2, 152/1,
152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5,
153/6, 153/7, 155/1, 157, 158, 163/1, 163/2, 165,
166/1, 166/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 169/54,
169/57, 169/58, 169/134, 169/141, 169/142,
169/143, 169/148, 169/155, 169/171, 169/172,
169/173, 169/174, 214, 215, 217/1, 220, 221, 222,
226, 228, 229, 231, 232, 235, 241, 243, 244, 245,
246, 247, 726/2, 726/3, 730/1, 730/2, 739/1, 739/2,
741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 754/1, 754/2, 754/3,
761, 762, 767/1, 767/2, 805/1, 931/1, 939, 940/2,
940/13, 943/1, 943/2, 944, 947/2, 949/3, 955/2,
959/1, 959/3, 959/4.
k.o. Škofja Loka
250, 252/4, 258, 261, 281, 283, 284/1, 284/2,
287, 1052/1, 1068/2, 1068/3.
k.o. Zminec
1/1, 1/3, 1/4, 1/5, *15, *16, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 125, 129, 130/1, 130/2, 132/2, 135, 140,
141, 144, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4,
150/1, *151, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 160, *160,
164, 165, 169/1, 169/2, 172, 173, 177/1, 177/2, 180,
182, 185, 187, 190, 192, 196, 199, 200, 205, 208,
212, 216, 435/1, 436, 437/1, 437/2, 440/1, 443/1,
443/8, 443/9, 443/10, 443/11, 445/1, 445/3, 447/1,
447/2, 447/3, 447/4, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4,
449/1, 449/2, 449/3, 450/1, 450/2, 455/1, 455/2,
457, 458, 460/1, 460/2, 461, 463/2, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 474, 475, 1183/1, 1183/2, 1183/9,
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1183/13, 1183/14, 1188, 1189/1, 1189/3, 1192/1,
1193, 1203, 1204.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
8. člen
Območje urejanja iz 6. člena tega odloka je namenjeno
izgradnji obvozne dvopasovne ceste in spremljajočim ureditvam in objektom, ki zagotavljajo njeno funkcioniranje.
9. člen
Funkcija nove ceste kot del regionalne ceste R1-210
je obvozna cesta mimo mesta Škofja Loka v Poljansko dolino ter hkrati zbirna cesta v omrežju širšega (mestnega) prostora Škofje Loke.
Prvi odsek obvoznice poteka skozi pretežno urbanizirano območje, zato je na tem odseku potrebna ureditev posebnih pasov za peš in kolesarski promet zunaj vozišča.
Drugi odsek poteka skozii pretežno ruralno območje.
Na odseku niso predvidene posebne komunikacije za peš in
kolesarski promet.
Elementi vozišča. Kot tudi posebna peš in kolesarska
steza bodo asfaltirane.
Na obvoznico v funkciji zbirne ceste mestnega prometnega sistema bodo priključene vse obstoječe prometnice,
ki jih trasa prečka.
10. člen
Križišča
Na trasi bo urejeno 6 križišč z obstoječimi cestami:
1 – z Ljubljansko cesto
2 – s Suško cesto
3 – s cesto Puštal–Medvode
4 – s cesto Puštal–Hrastniška grapa (Na Dobravi)
5 – s cesto v Bodovlje
6 – s cesto Zminec–Podpulfrca.
11. člen
Sistem in oblika v členu 10. navedenih priključkov
(križišč):
Križišče 1 (na Ljubljanski cesti), km 0,000
Je klasično, štirikrako, semaforizirano križišče s posebej urejenimi prehodi za peš in kolesarski promet, posebnimi čakalnimi pasovi za zavijalce levo na obvoznici in Ljubljanski cesti ter posebnima pasovoma na Ljubljanski cesti za
uvoz in izvoz na obvoznico pod utripajočo lučjo.
Križišče 2 (s Suško cesti), km 0,520
Križišče je krožno s petimi priključnimi kraki.
Peti krak je dovozna cesta do centralne čistilne naprave v Suhi.
Krožišče je opremljeno z ureditvijo izven nivojskega
prehoda za peš in kolesarski promet.
Križišče 3 (s cesto Puštal–Medvode), km 0,820
Obstoječa cesta Puštal–Medvode se priključuje na obvoznico posredno, to je po posebni povezalni cesti med
njima.
Priključek na obvoznici je krožišče s tremi priključnimi
kraki, na cesti Puštal–Medvode pa klasično, trikrako, nesemaforizirano križišče.
Križišči bosta opremljeni s posebej urejenimi in označenimi nivojskimi prehodi za peš in kolesarski promet preko
vozišč.
Na cesti Puštal–Medvode bo interpoliran poseben dodatni zavijalni pas v levo.
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Obvoznica prečka cesto Puštal–Medvode v podvozu
(ki je istočasno vstop v predor).
Križišče 4 (s cesto Puštal–Hrastniška grapa), km 1,730
Navedena cesta bo na obvoznico priključena posredno to je po posebni povezovalni komunikaciji med njima.
Oba priključka posredne povezovalne ceste na obvoznico oziroma cesto v Hrastniško grapo bosta izvedena kot
klasični, nivojski, trikraki, nesemaforizirani križišči.
V križiščih niso predvideni posebej urejeni prehodi za
peš in kolesarski promet.
Poseben zavijalni pas v levo bo urejen le na vozišču
obvoznice.
Obvoznica prečka cesto v Hrastniško grapo v podvozu
(ki je istočasno vstop v predor).
Križišče 5 (s cesto v Bodovlje), km 3,420
Križišče bo urejeno kot klasično, štirikrako, nivojsko,
nesemaforizirano križišče.
Pred križiščem bodo na obvoznici urejeni posebni čakalni pasovi za zavijalce levo.
Posebne ureditve prehodov za peš in kolesarski promet v križišču niso predvidene.
Križišče 6 (s cesto Zminec–Podpulfrca), km 3,660
Predvideno je klasično, štirikrako, nivojsko, nesemaforizirano križišče brez posebej urejenih prehodov za peš in
kolesarski promet.
Posebni čakalni pasovi pred križiščem za zavijanje levo
bodo urejeni le na trasi obvoznice.
12. člen
Za ustrezno ureditev v 10. in 11. členu navedenih
križišč so potrebne rekonstrukcije določenih odsekov na
obstoječih prečnih komunikacijah:
– na Ljubljanski cesti v dolžini 343 m,
– na Suški cesti v dolžini 220 m,
– na cesti Puštal–Medvode v dolžini 355 m,
– na cesti v Hrastniško grapo v dolžini 355 m,
– na cesti v Bodovlje v dolžini 135 m,
– na cesti Zminec–Podpulfrca v dolžini 235 m.
Poleg navedenega so potrebne ureditve na prečnem
cestnem omrežju:
– ukiniti obstoječ priključek stare Ljubljanske ceste proti
Plevni,
– zgraditi novo povezavo med naseljem Na Dobravi in
cesto v Hrastniško grapo z mostom preko Hrastnice kot
nadomestilo z obvoznico prekinjeno obstoječo komunikacijo med naseljema Na Dobravi in Puštal v dolžini 152 m.
13. člen
Poljske in gozdne poti
V okviru izgradnje bodo ustrezno nadomeščeni in povezani tudi odseki poljskih, gozdnih in dovoznih poti, ki jih
obvoznica preseka in niso neposredno priključeni na obvoznico:
Dostopnost z obvoznico odrezanega severnega dela polja (med Ljubljansko c. in vasjo Suha) od matičnega območja
bo omogočena s podvozom pod obvoznico predvidenim v trasi
obstoječe poljske poti, ki vodi v naselje (parc. 1202/3 k.o.
Suha).
Obstoječi poljski poti na obeh obrežnih terasah vzdolž
reke Sore prečka obvoznica na mostnem objektu, tako da je
svetla višina prehoda pod mostom 3,60 m brez poglabljanja
steze.
Trasa obvoznice na več mestih prekinja obstoječi sistem poljskih in gozdnih poti na desnem obrežju Sore v
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območju med naseljema Bodovlje in Na Dobravi. Novi odseki bodo prekinjene dele povezali v kontinuirno poljsko pot
na desnem obrežju Sore (severno vzdolž obvoznice), in bo
na enem koncu priključena na Cesto v Hrastniško grapo na
drugem pa na Cesto v Bodovlje.
Na to pot bo priključen tudi sistem gozdnih poti z
vzpetine Dešna po podvozu pod obvoznico urejenem v hudourniški grapi »Spod Žovšče«. Gozdna pot bo iz podvoza
podaljšana tudi v smeri planote Na Dobravi po mostnem
objektu preko iste hudourniške grape.
Obravnavani cestni odsek (odsek stare Ljubljanske ceste s Plevno) se bo od obstoječega podhoda pod Ljubljansko
cesto nadaljeval po novi trasi v predvideni podvoz pod obvoznico (med P6 in P7) vse do priključka na Ljubljanski cesti
skozi naselje Suha do priključka na cesti Puštal–Medvode.
Obstoječo poljsko pot (parc. 844/1 k.o. Suha) se uredi od
prehodov v križišču na Ljubljanski cesti do kulturnega spomenika – cerkve sv. Janeza Krstnika v peš komunikacijo.
Vzporedno z rekonstrukcijo komunikacije Zminec–Podpulfrca bo urejena tudi poljska pot s cestnega nasipa na
nižjeležečo obrečno teraso na levem bregu Sore.
Navedene poti bodo zgrajene v makadamski izvedbi.
Utrditev gozdne poti v podvozu bo izvedena po strokovnih
smernicah pristojne vodnogospodarske službe z ozirom na
dejstvo, da skozi podvoz poteka tudi hudourniški potok
”Spod Žovšče”.
14. člen
Na obvoznici in ostalih sekundarnih komunikacijah bodo zgrajeni premostitveni objekti:
Na trasi obvoznice:
Nadvoz preko predvidene poti med odsekom stareLjubljanske ceste s Plevne in naseljem Suha (glej 12. člen) z
razponom ca. 7 m (km 0,1 + 10 m).
Most preko potoka Sušica v naselju Suha v dolžini ca.
22 m.
Most preko Sore in obvodne terase med naseljem Suha
in cesto Puštal–Medvode (pri Jelševi dolini) v dolžini ca.
115 m.
Most preko potoka Hrastnica v naselju na Dobravi v
dolžini ca. 20 m.
Nadvoz preko deviacije gozdne poti speljane v hudourniški grapi »Spod Žovšče« (km 2,4 + 25 m) v območju med
naseljema Na Dobravi in Bodovljami z razponom ca. 8 m.
Most preko delno korigirane struge Bukovega potoka, preko reke Sore in dela njene obvodne terase na levem bregu (v
območju med Bodovljami in Zmincem) z razponom ca. 173 m.
Na ostalih komunikacijah:
Razširiti (dograditi) obstoječi podhodni objekt na Ljubljansko cesto ustrezno predvideni razširitvi vozišča.
Most na deviaciji Suške ceste preko potoka Sušica v
dolžini ca. 17,5 m.
Most na povezovalni cesti med obvoznico in cesto v
Hrastniško grapo preko potoka Hrastnice v naselju na Dobravi v dolžini ca. 20 m.
Most na novem odseku povezovalne ceste med naseljem Na Dobravi in cesto v Hrastniško grapo preko potoka
Hrastnica v dolžini ca. 32 m.
Most na deviirani gozdni poti preko hudourniške grape
»Spod Žovšče« (med naseljema na Dobravi in Bodovlje) v
dolžini ca. 37 m.
15. člen
V cestnem svetu (7. člen) bosta urejena tudi oba
portala v predor pod vzpetino Sten (pri km 0,9 oziroma
pri km 1,5 + 70 m).
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16. člen
V območju koridorja obvoznice (7. člen) bodo urejeni
tudi vsi potrebni nasipi in ukopi ter oporni zidovi.
Izvedba vkopov in nasipov je predvidena načelno v
nagibu 1:2. Strmejši ali položnejši so nagibi tam, kjer to
terjajo iz redne terenske situacije ali pa pogoji krajinskega
oblikovanja.
Oporni zidovi so predvideni le tam, kjer prostorske
danosti ne dopuščajo drugačne rešitve.
Oporni zidovi so predvideni:
– na trasi obvoznice – oporni zid med krožiščem v Suhi
(križišče 2) na višjem nivoju (ca. 2 m) in dvoriščem na
raščenem terenu parcele 928 k.o. Suha (ob stanovanjskem
objektu Suha št. 9) dolžina opornega zidu je ca. 58 m.
V zidu bodo urejene tudi stopnice z nivoja krožišča na
raščen teren obstoječe Suške ceste.
Pri ostalih ureditvah je potrebna izgradnja opornega zidu.
Na Ljubljanski cesti vzdolž kolesarske steze in stopnišča v (obstoječi oziroma razširjeni) podhod pod Ljubljansko
cesto v dolžini ca. 2 x 50 m (ob kolesarski stezi) in 2 x 15 m
(ob stopnicah).
17. člen
Znotraj cestnega sveta (7. člen) bodo izvedene tudi
določene regulacije, ureditve in prestavitve vodotokov:
– ublažitev (ukrivljenosti) okljuke na strugi reke Sore
pod naseljem na Dobravi v dolžini ca. 200 m ( v osi struge) s
ciljem pridobiti zadostni prostor za izvedbo ustreznih ukopnih brežin in nasipov na trasi obvoznice ter za speljavo
poljske poti med obvoznico in strugo;
– regulacija (delna prestavitev izliva v Soro) Bukovega
potoka pri Bodovljah v dolžini ca. 120 m. S tem je omogočena premostitev Bukovega potoka in Sore hkrati z enim
mostnim objektom,
– ureditev hudourniške grape »Spod Žovšče« pred izlivom v Soro tako, da bo ustrezala tako za izliv hudournika kot
tudi za speljavo gozdne poti v skupno grapo pod skupnim
objektom na obvoznici (km 2,4 + 25 m).
IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
18. člen
Obvoznica je dvopasovna – dvosmerna cesta z dvema
značilnima odsekoma (6. člen):
Odsek 1: od Ljubljanske ceste do vstopa v predor.
Trasa poteka skozi pretežno urbanizirano območje. Računska hitrost na tem odseku je 60 km/h.
Odsek 2: od izstopa trase iz predora (na Dobravi) do
priključka na obstoječo cesto v Poljansko dolino pri Zmincu.
Na tem odseku trasa poteka skozi ruralno območje. Izbrana
računska hitrost na odseku je 80 km/h.
19. člen
Elementi prečnega prereza na posameznem odseku
obvoznice:
Vozišče:
– asfaltiran vozni pas 2 x 3,25 m =
– asfaltiran robni pas 2 x 0,30 m =
Ostali elementi prečnega prereza:
– čakalni pasovi za zavijalce
v levo pred križišči
– bankine
– dvignjeni varovalni pasovi

6,50 m
0,60 m
7,10 m
3,00 m
1,20 m
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(na mostovih, v predoru itd. )
0,75 m
– hodnik za pešce
1,60 m
– enosmerna kolesarska steza
1,75 m
– bankina
0,50 m
– koritnica
0,50 m
– predor, svetla višina vozišča
4,70 m
– svetla višina predorne cevi v temenu
6,50 m
Bankine bodo v makadamski izvedbi.
Elementi prečnega prereza na ostalih (stranskih) komunikacijah:
Obstoječe ceste na območju deviacij:
– vozišče
6,0 m
– bankine 2 x 0,50 m
1,0 m
7,0 m
Poljske in gozdne poti
– vozišče
3,0 m
– bankine 2 x 0,5 m
1,0 m
4,0 m
20. člen
Posebni interpolirani pasovi v območju križišč:
Križišče 1 na Ljubljanski c.:
pas iz smeri Ljubljana levo na obvoznico, dolžine 50 m,
pas iz smeri Kranj na obvoznico desno, dolžine 30 m,
vključevalni pas z obvoznice desno, dolžine 35 m.
Križišče 3 na cesti Puštal–Medvode:
pas iz smeri Puštal levo na obvoznico, dolžine 20 m.
Križišče 4 na obvoznici v naselju Na Dobravi:
čakalni pas iz smeri Poljane levo na Cesto v Hrastniško
grapo oziroma Puštal, dolžine 30 m.
Križišče 5 s Cesto v Bodovlje:
čakalni pas na obvoznici obojestransko pred križiščem
za zavijanje levo (v Bodovlje, v Podpulfrco), dolžina 30 m.
Križišče 6 s cesto v Zminec oziroma v Podpulfrco in
Škofjo Loko:
čakalni pas na obvoznci objestransko pred križiščem
za zavijanje levo, dolžine 30 m.
21. člen
Ob višjih nasipih bo vozišče zavarovano z jekleno odbojno ograjo. Najmanjši dopustni odmik elementa ograje od
robnega pasu je 0,50 m.
Kolesarske steze oziroma hodniki so ločeni od vozišča
z betonskim robnikom dvignjenim 10 cm nad nivo vozišča.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE TER DRUGE POSEGE
V PROSTOR
22. člen
Rušenja obstoječih objektov
Za izvedbo navedenega programa bo potrebno odstraniti (porušiti) naslednje obstoječe objekte:
– kozolec v območju križišča na Ljubljanski cesti (pred
stanovanjsko hišo Ljubljanska c. 18, ki stoji na meji med
parc. št. 844 in 841 k.o. Suha;
– del dveh kozolcev severno od vasi Suha na parc. št.
935, k.o. Suha,
– zidan gospodarski objekt v vasi Suha – Suha 10 na
parc. št. 926/3, k.o. Suha,
– leseno lopo pod cesto Puštal–Medvode v območju
krožišča (križišče 3) na parc. št. 132, k.o. Puštal,
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– stanovanjsko hišo Puštal 116 ob vhodu v predor v
Puštalu ob cesti v Hrastniško grapo na parc. št. 153/2, k.o.
Puštal,
– v celoti ali del dveh kozolcev v Bodovljah na parc. št.
130/1, k.o. Zminec in 144, k.o. Zminec,
– transformator na parc. 147 k.o. Zminec in ga ustrezno nadomestiti.
Spremembe namembnosti
Zaradi gradnje obvoznice se za dosedanji namen ne
morejo uporabljati objekti navedeni v nadaljevanju, ki se
nahajajo neposredno ob območju izključne rabe državne
ceste tako, da cestno telo posega v funkcionalno zemljišče
objektov, oziroma je onemogočena raba objektov glede na
sedanjo namembnost in jih je investitor dolžan odkupiti.
Za spremembo namembnosti je predvidenih 6 objektov:
– stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 18 na parc.
859/2 k.o. Suha,
– stanovanjski objekt Suha 9 na parc. 928 k.o. Suha,
– stanovanjski objekt Puštal 50 na parc. št. 131 k.o.
Puštal,
– stanovanjski objekt Puštal 115 na parc. št. 153/4
k.o. Puštal,
– stanovanjski objekt Ljubljanska 23 na parc. št. *132
k.o. Stari Dvor,
– stanovanjski in gospodarski objekt Puštal 83 na parc.
št. *4 k.o. Puštal.
Nadomestila ali nadomestne lokacije za porušene in
prekomerno degradirane objekte se določijo v sporazumu s
prizadetimi lastniki oziroma uporabniki v okviru nadaljnjih
postopkov po sprejetju lokacijskega načrta.
23. člen
Pogoji varovanja kulturne dediščine:
– v območju križišča na Ljubljanski cesti se ohrani stanovanjska hiša – Ljubljanska c. 23, kot zaščiteni objekt
kulturne dediščine;
– gospodarski objekt Suha 10, ki ga je potrebno porušiti spada v režim ščitenih objektov kulturne dediščine. Pred
rušenjem je potrebno obvestiti LRZVNKD zaradi izdelave
arhivske dokumentacije;
– v ureditvenem območju ceste so štirje manjši sakralni objekti – kapelice, znamenja, ki so zaščiteni kot kulturna
dediščina:
– znamenje ob hiši Ljubljanska c. 23,
– kapelica v Suhi v križišču poti pred zaščiteno Španovo domačijo,
– znamenje pred stanovanjskim objektom Suha 9,
– znamenje ob cesti v Hrastniško grapo pod stanovanjskim objektom Puštal 116.
Prva dva od naštetih ostaneta ohranjena in situ, druga
dva pa bosta prestavljena na najbližjo ustrezno lokacijo v
neposredni bližini obstoječe.
24. člen
Pogoji urejanja naravne dediščine:
Pri oblikovanju posegov v naravno okolje je potrebno
težiti k čimbolj dosledni vzpostavitvi prvotnega ambientalnega stanja pri ozelenitvi vkopnih in nasipnih brežin, tako cestnih kot pri vodotokih in gozdnih ter poljskih poteh pri
ozelenitvi gozdnih obrobij itd. Potrebna je dosledna uporaba
avtohtonih rastlinskih vrst – v gozdnih in obvodnih površinah
uporaba gozdne vegetacije na poteku preko poljskih površin
pa zatravitev.
Korekcijo struge v okljuki pod naseljem v Dobravi je
potrebno izvesti tako, da bo največji možni meri dajal vtis
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naravne tvorbe. Utrditev obrežja je potrebno izvesti s kamnometom ter ozelenitvijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
V največji možni meri je potrebno ohraniti močvirski
travnik na obrečni terasi pod naseljem na Dobravi skupno z
dvema studenčnima in močnejšim helokrenim izvirom.
Elemente konstrukcije viadukta med Suho in cesto
Puštal–Medvode preko obvodne terase in Sore je potrebno
izvesti čim transparentnejše, tako da v najmanjši možni meri
prekinja vedute na Škofjo Loko iz obrečnega prostora. Ohraniti je potrebno obstoječo rabo površin v terasi pod objektom. Odsek od križišča 2 do vstopa v tunel z mostom čez
Soro je potrebno obravnavati posebej, saj trasa v tem delu
vpliva na kulturni spomenik.
Posebno občutljivo do neposrednega naravnega okolja je potrebno oblikovati tudi oba portala v predor. Portala
naj bosta čim manj vpadljiva oziroma izvedena v obliki poševno odrezane cevi.
Sestavni del PGD projekta mora biti tudi načrt krajinske
ureditve.
25. člen
Pred hrupom prometa predvidenega za obdobje do
leta 2018 bo za zaščito naselij ob obravnavani obvoznici
(dolžine 3,920 km) potrebno izvesti aktivno protihrupno zaščito v skupni dolžini 1.292 m. Tudi obrabna plast vozišča
bo izvedena z DBM – drobirjem z bitumenskim mastiksom,
ki je ugoden za zmanjševanje hrupa.
Aktivna protihrupna zaščita:
APO–1
Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu ceste
od km 0,2 + 17 Ljubljanske ceste do km 0,1 + 30
Poljanske obvoznice
dolžine l = 164 m, višine h = 2 m (328 m2)
APO–2
Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu ceste
od km 0,2 + 48 do km 0,2 + 98
dolžine l = 50 m, višine h = 2 m (100 m2)
PN–3
Protihrupni nasip – nadvišanje vkopa
od km 0,2 + 98 do km 0,3 + 48
dolžine l = 50 m, višine h = 1,5–2,5 m
APO–4
Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu ceste
od km 0,3 + 48 do km 0,4 + 70
dolžine l = 128 m, višine h = 2 m (256 m2)
APO–5
Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu ceste
od km 0,4 + 48 do km 0,1 + 22 m deviacije lokalne
ceste na Suhi 1-3/1
dolžine l = 65 m, višine h = 2 m (130 m2)
PN–6
Protihrupni nasip nadvišanja vkopa desno od osi
od km 1,5 + 75 do km 1,6 + 20
dolžine l = 45 m, višine h = 0,5–3 m
APO–7
Absorbcijska proitihrupna ograja na levem robu ceste
od km 1,5 + 70 do km 1,7 + 80
dolžine l = 210 m, višine h = 0,5–3 m
h = 0,5–3 m na robu vkopa od km 1,5 + 70 do km 1,6
+ 20,
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l = 50 m
h = 2,5 m od m 1,6 + 20 do km 1,7 + 80,
l = 160 m
PO–7A
Protihrupna ograja levo od osi
od km 1,7 + 80 do km 1,8 + 40
dolžine l = 60 m, višine h = 2 m (120 m2)
PN–8
Protihrupni nasip levo od osi
od km 3,0 + 50 do km 3,4 + 00
dolžine l = 350 m, višine h = 2 m
PN–9
Protihrupni nasip levo od osi
od km 3,7 + 30 do km 3,9 + 00
dolžine l = 170, višine h = 2 m
Z navedenimi protihrupnimi ukrepi aktivno ščitimo naravno okolje stanovanjske zazidave ter bivalne prostore (stanovanjskih objektov).
Pasivna protihrupna zaščita
Ob Poljanski obvoznici bo zaradi posebnih danosti (višina objekta, konfiguracija terena, bližina ceste) na osnovi meritev hrupa potrebno poleg aktivne izvesti še dodatno pasivno
protihrupno zaščito na naslednjih štirih stanovanjskih objektih, ki niso predvideni za spremembo namembnosti:
– objekt Ljubljanska cesta 23,
– objekt Ljubljanska cesta 20,
– Suha 11,
– objekt Puštal 81.
26. člen
Poleg določil navedenih v tem odloku je potrebno pri
vseh nadaljnjih fazah na poti k realizaciji projekta upoštevati
tudi vse ostale pogoje pristojnih organizacij, ki so jih izdali za
izdelavo lokacijskega načrta.
27. člen
Cesto je potrebno ustrezno prometno-tehnično opremiti z vertikalno in horizontalno signalizacijo v skladu s predpisi za kategorijo ceste (regionalna cesta) in za dopustne
hitrosti, ki so izven naseljenega območja 80 km/h skozi
naseljeno območje pa 60 km/h, ter v skladu z rešitvijo in
prikazom v grafičnem gradivu lokacijskega načrta (prometna
oprema).
28. člen
Gradbiščne površine je ob realizaciji projekta potrebno
organizirati tako, da bodo v največji možni meri situirani
znotraj območja lokacijskega načrta, ki ga določa 6. in 7.
člen tega odloka in smejo posegati v naravno okolje izven
tega okvira.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
29. člen
Cestna trasa s svojim potekom prečka obstoječe komunalne vode. Križanja je potrebno urediti tako, da funkcija
komunalnih vodov ne bo motena.
Vodovodno omrežje
Cestna trasa prečka vodovodno omrežje na naslednjih
odsekih:
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v kilometru 0.2+80 (vodovod ∅250 mm),
v kilometru 0.5+60 (vodovod ∅250 mm),
v kilometru 0.9+10 (vodovod ∅1″),
v kilometru 1.5+70 (vodovod ∅250 mm in ∅100),
v kilometru 3.2+90 (vodovod ∅100 mm),
v kilometru 3.5+90 (vodovod ∅350 mm).
Tangirane odseke vodovodnega omrežja je potrebno
ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti oziroma poglobiti,
po pogojih upravljalca, tako da oskrba z vodo ne bo motena.
Kanalizacijsko omrežje
Cestna trasa prečka kanalizacijsko omrežje na naslednjih odsekih:
Ljubljanska cesta:
v kilometru 0.2+10.00.
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometru 0.0+20 (kanal ∅100 cm),
v kilometru 0.5+70 (kanal ∅100 cm),
v kilometru 0.6+70 (kanal ∅80/120 cm),
v kilometru 3.6+40 (predviden kanal).
Predvideno stanje:
Na območju predvidene obvoznice so predvideni sledeči kanalizacijski vodi:
kanal Hrastnice in Žolšč križata priključka ceste v Hrastnico in Puštal,
kanal Bodovelj križa traso v kilometru 3.2+75,
kanal Zminca križa traso približno v kilometru 3.6+80
in na priključku odcepa v Podpulferco.
Prizadete odseke kanalizacijskega omrežja je potrebno
ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti, po pogojih upravljalca, tako da odvajanje kanalskih voda ne bo moteno.
Elektroenergetsko omrežje
Cestna trasa tangira elektroenergetsko omrežje na naslednjih odsekih:
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometru 0.0+20 (VN vod),
v kilometru 0.4+90 (NN vod),
v kilometru 0.6+80 (VN vod),
v kilometru 0.9+20 (NN vod),
v kilometru 1.5+70 (NN vod),
v kilometru 1.7+30 (VN vod),
v kilometru 1.8+00 (VN vod),
v kilometru 3.1+00 do 3.4+00 (VN vod),
v kilometru 3.2+80 (VN vod),
v kilometru 3.5+00 do 3.5+40.00 (VN vod),
v kilometru 3.6+90 (VN vod),
v kilometru 3.8+60 (VN vod).
Priključek lokalne ceste v Bodovljah:
v kilometru 0.0+30 (VN vod),
v kilometru 0.0+70 (VN vod).
V Bodovljah je potrebno prestaviti TP v km 3,280 severno od trase ceste, prilagoditi je treba vse dovode.
Potrebno je ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti
vse tangirane elektroenergetske vode in objekte, po pogojih
upravljalca.
Tangirane daljnovode je potrebno preurediti v skladu z
veljavnimi pravilniki.
Potrebno je predvideti trase kablovodov in TP, ki bodo
v prvi fazi služile napajanju gradbene mehanizacije, kasneje
pa pokrivale potrebe električnih porabnikov vezanih na obvozno cesto.
Za osvetlitev in prezračevanje predora je potrebno izvesti novo TP in ustrezen priključek na VN omrežje.
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Telekomunikacijski vodi
Cestna trasa tangira telekomunikacijsko omrežje na
sledečih odsekih:
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometrih 0.0+00 do 0.1+40 (kab. kanalizacija),
v kilometrih 0.2+30 (kab. kanalizacija),
v kilometrih 0.5+00 do 0.5+50 (kab. kanalizacija).
Deviacija lokalne ceste na Suhi:
v kilometrih 1.0+00 do 1.0+50 (kab. kanalizacija).
Pred posegom je potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi obstoječe zemeljske telekomunikacijske vode in kabelsko kanalizacijo. Križanja telekomunikacijskega omrežja in
cestnega telesa je potrebno izvesti po pogojih upravljalca.
Vročevod
Obstoječe stanje
Predvidena cestna trasa prečka vročevod v kilometru
0.5+40 do 0.5+60.
Križanje je potrebno ustrezno zaščititi po pogojih upravljalca.
Plinovod
Predvidena trasa plinovodnega omrežja prečka cestno
traso v kilometrih 1.5+80 in 2.4+00.
Predvidena trasa plinovoda sovpada s cestno traso na
odseku 2.9+60 do 3.4+00.
Na tem odseku se predvidi potek plinovoda v bankini
(širina 1,20 m).
Javna razsvetljava
Predvideno stanje
Predvidi se razsvetljevanje cestnega predora in po potrebi tudi predvidenih križišč. Prižigališča se napajajo iz nizkonapetostnega omrežja, ki se navezuje na nove TP.
Signalni kabel
Na celotni trasi predvidenega predora se predvidi signalni kabel, ki naj poteka v trasi cestnega telesa. Na ustreznih razdaljah se predvidoma namesti javljalnike klica v sili.
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na ravninskem delu med Ljubljansko cesto in vstopom v predor Sten ter prehodu preko Poljanske Sore poteka trasa pretežno v nasipu oziroma po objektih. Na tem
odseku ni predvidenih posebnih ukrepov za zaščito cestnega telesa.
Na pobočnem delu je predvidena zaščita cestnega
telesa z obcestnimi jarki oziroma globoko drenažo. Odvodnjavanje pobočne podzemne vode je v vkopih predvideno z
vgradnjo drenažnih oziroma drenažno kanalizacijskih cevi.
Odvodnjavanje vozišča
Trasa ceste sicer ne poteka v območjih vodovarstvenih
pasov. Ker pa pričakovane prometne obremenitve presegajo 5000 vozil/dan, ni razpršene odvodnje, temveč je projektirana kontrolirana odvodnja vozišča.
Na odseku med Ljubljansko cesto do vključno predora Sten je vozišče v celoti obrobljeno s cestnimi robniki. Tu
je predvidena kontrolirana odvodnja vozišča preko cestnih
požiralnikov z vtokom pod robnik in naprej po kanalizaciji,
ki ima preko zadrževalnih bazenov in lovilcev olj iztok v
vodotoke.
Na odseku za izhodom iz predora Sten do priključka
na obstoječo R1-210 – cesto v Poljansko dolino se metorna voda z vozišča steka v drenaže in v obcestne jarke. Od
tod je preko zadrževalnih bazenov in lovilcev olj iztok v
vodotoke.
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VIII. ETAPE IZVAJANJA

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
30. člen
Investitor in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo
poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
Monitoring
Investitor gradnje ceste mora:
zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki jih
določa poročilo o vplivih na okolje. V času gradnje se izvaja
monitoringa za onesnaženje površinskih vod, tal in emisij v
zrak. V času gradnje in v času obratovanja pa se izvaja
monitoring hrupa in vpliva vibracij na objekte,
pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih kjer
je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z
drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti 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
posamezne sestavine okolja,
točke spremljana stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov,
monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Dodatni 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,
drugi ustrezni ukrepi.
31. člen
Organizacija gradbišča
Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na območje
posega. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po izgradnji tudi:
zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,
zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, 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 priključka pa po potrebi obnoviti,
infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma
sanirati, če bo na njih pri gradnji ceste zaradi prevelikih
obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja avtocestnega odseka,
zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno prekomerno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

32. člen
Obvoznica se lahko gradi v fazah:
1. faza: odsek Ljubljanska cesta–predor
2. faza: predor pod Stenom
3. faza: odsek predor–Zminec
IX. TOLERANCE
33. člen
Tolerance gabaritov, elementov, namembnosti objektov, prometno-tehničnih naprav in komunalnega urejanja,
ki jih z lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem lahko dopusti
upravni organ so lahko znotraj meja lokacijskega načrta
opredeljenega v 7. členu, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških in drugih razmer
najdejo rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega
in okoljevarstvenega vidika od podanih rešitev k lokacijskemu načrtu.
Kolikor zgoraj navedene spremembe in odstopanja segajo v zemljišča izven ureditvenega območja določenega v
7. členu, je potrebno izdelati dodatno strokovno gradivo
potrjeno s strani investitorja, Občine Škofja Loka ter prizadetih lastnikov zemljišč.”
X. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
35. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka in Upravni enoti Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-42/75
Škofja Loka, dne 23. avgusta 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠTORE
3856.

Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lipa v
Štorah

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 16. člena statuta Občine Štore,
je Občinski svet občine Štore na seji dne 16. 5. 2001
sprejel
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Št.

SKLEP
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lipa v
Štorah
1
Cene programov v Vrtcu Lipa na otroka od 1. 9. 2001
znašajo:
SIT

1. Prvo starostno obdobje – od 1 do 3 let starosti
a) celodnevni program
55.243
b) poldnevni program
47.557
2. Drugo starostno obdobje – od 3 do 7 let starosti
a) celodnevni program
55.243
b) poldnevni program
47.557
c) skrajšan program – 4 ure
35.265
3. Priprava na osnovno šolo – mala šola
a) celodnevni program
55.243
b) poldnevni program
47.243
c) skrajšan program
35.265
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Poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program z zajtrkom in kosilom
– poldnevni program z malico

47.776,80
41.689,20

Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (kosilo)
– poldnevni program (zajtrk)

34.838,40
31.009,20

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev, za otroka vključenega v izbran program predšolske vzgoje, kot časovno določa 1. člen tega sklepa. Od
1. 8. 2001 na območju Občine Tabor preneha veljati sklep o
zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu Vransko (Uradni list RS, št. 100/00).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-08/2001 (6)/2
Tabor, dne 14. avgusta 2001.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

Št. 64000-0051/01-001
Štore, dne 27. avgusta 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

VERŽEJ
3858.

TABOR
3857.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola Vransko-Tabor vrtec Tabor

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 30. in 31.
člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) na 6.
izredni seji dne 13. 8. 2001 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna
šola Vransko-Tabor vrtec Tabor
1. člen
Cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Osnovna šola Vransko-Tabor, vrtec Tabor se od 1. 8. 2001
zvišajo za 20%. Tako znašajo cene programov na predšolskega otroka v Občini Tabor za:
Program
Dnevni program
(6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih
prvega starostnega obdobja
– za otroke v oddelkih
drugega starostnega obdobja

Povišanje za 20%

61.875,00
53.976,00

Sklep o določitvi ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine
Veržej

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in
111/00) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 9. 8. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Občine Veržej
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej znašajo mesečno po otroku:
1. Enotna cena za starostni skupini:
SIT
od 1-3 let in od 3-6 let
za 9- oziroma 10-urni program
48.594,00
2. Krajši programi za posamezne primere:
od 7.–11.30 z malico (brez kosila)
24.296,89
3. Cicibanove urice z malico,
praviloma 3 ure
6.071,29
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 76/00).
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uveljavi pa se s 1. 10. 2001.
Št. 227/01
Veržej, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

ŽELEZNIKI
3859.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Železniki

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 24. redni seji dne 5. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Železniki
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01) se v 14. členu,
CČN – ureditveno območje Čistilna naprava Železniki (S),
drugi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Dovoljeni so vsi posegi, ki so potrebni za obratovanje
ČN v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva
okolja, vključno s potrebnimi širitvami.«
Doda se tretji stavek:
»Za sprejem odpadnih voda iz greznic se zgradi fekalna
postaja na ČN Železniki ali pa se po dogovoru le-te odvažajo
na ČN Škofja Loka ali ČN Kranj.«
2. člen
Peta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da se
glasi:
»V naseljih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, si
mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovodom in pridobiti mnenje območnega zavoda za zdravstveno
varstvo o urejenosti preskrbe s pitno vodo.«
Deveta alinea 27. člena se dosedanje dopolni z naslednjim besedilom:
»Odvoze vsebine iz greznic mora opravljati pooblaščena, strokovno usposobljena oseba, ki mora vsebino iz greznic prazniti v rezervoar urejene čistilne naprave za čiščenje
komunalne odpadne vode za zbiranje vsebine iz greznic
(fekalna postaja na ČN). Odtoki cevovodov meteorne vode
ne smejo biti speljani v greznice.«
Deseta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da
se glasi:
»V območjih, kjer ni in ne bo urejene javne kanalizacije
s čistilno napravo, je treba odpadno vodo speljati preko
kanalizacijskega sistema objektov v biološke ČN.«
Enajsta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da
se glasi:
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»Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih delih na
industrijskih objektih je treba odpadne vode speljati v čistilne naprave za predčiščenje odpadnih voda pred izpusti v
javno kanalizacijo s komunalno ČN ali v čistilne naprave za
dokončno čiščenje odpadnih voda.«
3. člen
Tretja alinea 32. člena se v celoti spremeni, tako da se
glasi:
»Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte je
treba priključiti na vire energije, ki z ozirom na najsodobnejšo tehnologijo, najmanj z odpadnimi snovmi obremenjujejo
okolje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-5338
Železniki, dne 5. septembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽUŽEMBERK
3860.

Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti
šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim
prevozom na območju Občine Žužemberk

Na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) ter na podlagi 17.
člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99,
63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na
20. seji dne 12. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih
prevozov z minimalnim javnim linijskim
prevozom na območju Občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, ki je predmet
gospodarske javne službe, območje izvajanja gospodarske
javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, vire financiranja, način plačila koncesionarju, začetek in čas trajanja
javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, razmerja do uporabnikov ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Opravljanje šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju
Občine Žužemberk izvaja kot izbirna lokalna gospodarska
javna služba.
3. člen
Opravljanje šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk (z upošteva-
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Št.
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njem v nadaljnjem kontekstu), ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, obsega opravljanje avtobusnih prevozov učencev osnovne šole Žužemberk s podružnicami.

O zahtevi za revizijo se odloča po postopku in na
način, ki ga določa zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja.

4. člen
Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora za
opravljanje dejavnosti koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima opravljanje dejavnosti potniškega prevoza vpisano v sodni register (pravna oseba), oziroma, da ima priglašeno opravljanje prej navedene dejavnosti pri pristojni izpostavi davčnega urada (fizična oseba),
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da ima licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu po zakonu o prevozih v cestnem prometu,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99) in pravilnik o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/99), tako glede
voznikov kot vozila,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča
za svoje avtobuse in prostore za vzdrževanje vozil.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami in priporočili o dosedanjih izkušnjah
in referencah na tem področju.

8. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.
Vsebina koncesijske pogodbe mora temeljiti na vsebini
ponudbe izbranega kandidata in ne sme biti v nasprotju z
določili tega odloka.
Koncesijsko razmerje prične veljati z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe in traja največ do 5 let.
Doba trajanja koncesije se določi na podlagi rezultatov
javnega razpisa, predvsem na podlagi izpolnjevanja pogojev
s strani ponudnikov.

5. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega
razpisa (upoštevanje členov, kateri omogočajo brez javnega
razpisa v nadaljnjem kontekstu). Javni razpis se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ni krajši od 20 dni in ne daljši od 60 dni.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka roka ne predložita veljavni ponudbi vsaj
dva ponudnika,
– če nobena od pravočasno prispelih ponudb ne vsebuje posameznega v razpisu zahtevanega pogoja.
Ponudba oziroma prijava na razpis je neveljavna, če ne
vsebuje za veljavnost ponudbe v razpisu zahtevanih vsebin
ali če ni prispela v razpisanem roku.
6. člen
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in
izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje župan
Občine Žužemberk.
Komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih je vsaj
eden s področja javnih prevozov in eden z znanjem in pooblastilom za vodenje upravnih postopkov v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
7. člen
O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo.
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
– strokovno-tehnična in kadrovska opremljenost,
– cena,
– izkušnje kandidatov na tem področju,
– celovitost ponudbe.
Organ, pristojen za izbiro koncesionarja, lahko odloči,
da se ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
Kandidat, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko vloži na podlagi zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list
RS, št. 78/99, 90/99) zahtevo za revizijo v 15 dneh po
prejemu odločbe.

9. člen
S podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov koncesionar zagotavlja uporabnikom teh
storitev kvalitetno in neprekinjeno opravljanje prevozov
učencev.
10. člen
Koncedent opravlja šolske prevoze na naslednjih smereh:
Ajdovec–OŠ Žužemberk,
Dvor–OŠ Žužemberk,
Vel. Lipje–OŠ Žužemberk,
Šmihel–OŠ Žužemberk,
Reber–OŠ Žužemberk.
Spremembe smeri in dodatne smeri voženj iz prejšnjega odstavka določi na predlog pristojne strokovne službe
občine ali koncesionarja župan občine s sklepom.
11. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da pri opravljanju koncesioniranih storitev dosledno
upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative in da upošteva cene, ki jih oblikuje
oziroma določa občina.
12. člen
Cena je določena s koncesijsko pogodbo in se zviša
enkrat letno, in sicer ob koncu leta za 80% letne rasti življenjskih stroškov. Občina zagotovi sredstva za šolske prevoze v občinskem proračunu.
13. člen
Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge
osebe.
Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih
aktivnosti pri opravljanju javne službe sklepa pogodbe s
podizvajalci, vendar mora v odnosu do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja občina.
Občina za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojne institucije.
15. člen
Organom, pooblaščenim za nadzor, mora koncesionar
omogočiti odrejeni nadzor.
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16. člen
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom pristojnega organa. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in občine.
17. člen
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
18. člen
Koncesionar je dolžan izvajati trajno notranjo kontrolo
med izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno
upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in
izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar je odgovoren za svoje delavce in mora v
primerih kršitev ukrepati.
19. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju stvari, opravljenih in potrebnih vzdrževalnih delih
in drugih potrebnih investicijah v infrastrukturo, samoiniciativno pa lahko v teh in tudi v vseh drugih primerih.
20. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom obdobja, za
katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ene ali druge stranke, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe ne sme prizadeti pravic
uporabnikov do nemotene kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.
21. člen
Koncesijska pogodba preneha na podlagi odpovedi
koncesionarja, če jo sporoči v pismeni obliki z obrazložitvijo
in s postavitvijo odpovednega roka, ki ne sme biti krajši od
enega leta.
22. člen
Stranki se sporazumeta za razdrtje v primeru, da
soglasno ugotovita, da zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin opravljanje dejavnosti kot javne službe ni umestno ali da je opravljanje dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
Načelne okvire in razmerja za primer razdrtja se določi
s koncesijsko pogodbo, konkretna razmerja pa sporazumno
z aktom o razdrtju.
23. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neopravljenih koncesionarjevih nalog.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
24. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek izvajanja koncesije glede na
rok, določen s koncesijsko pogodbo,
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– izpad opravljanja storitev javne službe v obdobju,
daljšem od treh dni v celoti na katerikoli smeri vožnje po
krivdi koncesionarja.
25. člen
Odvzem koncesije je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu
postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitev in mu
pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
26. člen
Kot višja sila so opredeljene izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank.
Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter
druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do hudih poškodb poslovnih prostorov in vozil ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje službe delno ali v celoti ni možno na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o prekinitvi prevoza obvestiti javnost
preko sredstev obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki
so povzročile prekinitev, istočasno pa tudi občino.
27. člen
Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju službe
povzročijo koncesionar ali pri njem zaposleni delavci ali
pogodbeni podizvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih o odškodninski
odgovornosti.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-654/22
Žužemberk, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3861.

Pravilnik o javnem vodovodu v Občini
Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 6. in 39. člena
odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list
RS, št. 43/01) je Občinski svet občine Žužemberk na
20. seji dne 12. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba
javnih vodovodov v Občini Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: vodovod).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Pravilnik je obvezen za vse udeležence pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem postopku za izvajalca javne službe in uporabnike vodovodov.
3. člen
Vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih
naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda.)
4. člen
Naprave in objekti vodovoda so:
– zajetja,
– vodnjaki (vrtine),
– črpališča,
– čistilne naprave,
– cevovodi,
– prečrpališča,
– vodohrani (zbiralniki pitne vode),
– objekti in naprave za zniževanje tlaka,
– vodovodno omrežje,
– omrežje za gašenje požara – hidrantna mreža,
– drugi manjši objekti, ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje cevovodov in jih glede na njihovo funkcijo
štejemo kot njih sestavni del.

Št.

71 / 7. 9. 2001 / Stran 7423

– cevovodi in objekti, med magistralnim in sekundarnim omrežjem, oziroma cevovodi in objekti od zajetja do
sekundarnega omrežja,
– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji,
– sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno funkcijo,
– zračnik = element za odzračevanje cevovoda,
– blatnik = element za praznjenje in čiščenje cevovoda,
– priključek = spojni vod od vodovodnega omrežja do
vodomera,
– jašek = betonski objekt na cevovodu (običajno služi
za namestitev zasunov in zračnikov),
– vodomerni jašek = jašek, v katerem je nameščen
vodomer,
– vodomer = naprava za merjenje porabljene vode,
– zasun = zaporni element na cevovodu,
– hidrant = element v vodovodni mreži, ki služi za odvzem vode iz vodovodne mreže pri gašenju požara (razlikujemo podzemne in nadzemne hidrante),
– uporabnik = odjemalec vode iz vodovoda.
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA

5. člen
Lokalni vodovod je samostojni vodovod s samostojnim
vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe.
6. člen
Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je
sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov
in cevovodov, ki služijo izključno za dobavo, pripravo in
oskrbo s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne
sme biti fizično povezan z javnim vodovodom.
II. DEFINICIJE POJMOV
7. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi in pojmi imajo naslednji pomen:
– zajetje = objekt za zajemanje vode,
– vodnjak = objekt za zajemanje vode,
– črpališče = objekt, v katerem so nameščene črpalke
za črpanje vode,
– prečrpališče = isto kot črpališče s funkcijo prečrpavanja vode v višje ležeči vodohran,
– čistilna naprava = objekt za čiščenje in razkuževanje
vode,
– vodohran ali vodni zbiralnik = objekt za hranjenje
vode,
– raztežilnik ali razbremenilnik = objekt za znižanje tlaka vode v cevovodu,
– reducirna postaja = objekt, v katerem je nameščen
reducirni ventil in služi za znižanje tlaka,
– cevovod = objekt za transport vode,
– vodovodno omrežje = sistem cevovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno omrežje,
– magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin
ali regij,
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega omrežja,
– primarno omrežje in naprave:

8. člen
Pri načrtovanju vodovoda se morajo upoštevati poleg
drugih predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, še določila
tega pravilnika ter soglasja in smernice, ki jih opredeli izvajalec javne službe.
a) Dimenzije cevovodov in vrste cevi
9. člen
Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati cevi iz naslednjih materialov:
1. litoželezne cevi iz nodularne litine (duktil),
2. cevi iz polietilena visoke gostote – PE HD,
3. cevi iz trdega polivinilklorida – PVC,
4. jeklene cevi.
Vse vrste cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim
standardom.
10. člen
Cevi PE HD uporabljamo samo v naslednjih primerih:
– za izvedbo priključkov in sekundarno omrežje,
– na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
– za vgradnjo v zaščitno cev,
– v drugih primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna
uporaba cevi iz drugih materialov.
Največji dovoljen premer PE-HD cevi je 90 mm. Za
večje premere je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne
službe.
11. člen
Jeklene cevi se uporabljajo za gradnjo cevovodov, samo kjer zaradi zahtevnosti gradnje ni možna uporaba drugih
cevi.
12. člen
Jeklene cevi morajo biti pred vgradnjo antikorozijsko
zaščitene. Antikorozijska zaščita jeklenih cevi mora biti izvedena z bitumenskim ali drugim ustreznim premazom in povita z zaščitnim trakom na svetlo očiščeno in minizirano podla-
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go. Cev mora biti čiščena s peskanjem ali drugimi mehanskimi pripomočki. Čiščenje cevi s kemijskimi sredstvi ni
dopustno.
Na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi mora biti
jekleni cevovod tudi katodno zaščiten.

Uradni list Republike Slovenije
– toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini
kot cevovod, 1 m,
– vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot
cevovod, morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m,
Pri minimalnih odmikih 0,5 m mora biti vodovod položen tako, da je možen neoviran dostop z ene strani.

b) Globine
13. člen
Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da
bo nad temenom cevi najmanj 1 m zasipa. Maksimalna
globina cevovoda ne sme presegati 2,5 m od temena cevi,
vendar samo v izjemnih primerih.

21. člen
Kolikor zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti
minimalnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec
projekta v skladu z razvojno službo izvajalca javne službe
določiti način izvedbe in vzdrževanja.
d) Križanja

14. člen
Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati
najmanj 50 cm, oziroma DN + 40 cm.
15. člen
Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano
po dani niveleti s točnostjo ±3 cm.
V jarku, izkopanem v terenu IV. in V. kategorije je za
polaganje cevovoda treba obvezno pripraviti posteljico iz
sipkega materiala v minimalni debelini 10 cm.
Plastične cevi (PE-HD in PVC cevi) se smejo polagati
samo na posteljico iz peska granulacije 0–8 mm.
16. člen
Zasip cevovoda v višini prvih 30 cm nad temenom cevi
se sme opraviti izključno s sipkim materialom. Plastične cevi
pa s peskom granulacije 0–8 mm.
17. člen
Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga električni kabel mora biti ta položen na posteljico v desnem kotu
jarka, gledano v smeri toka vode. Kabel mora biti položen na
posteljico in v osnovnem zasipu zasut enako kot plastične
cevi.
c) Odmiki
18. člen
Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je na
vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za
potrebe vzdrževanja.
19. člen
Odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:
– čisti objekti in oporni zidovi 3 m,
– greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom 5 m,
– posamezna drevesa (drevored) 2 m,
– drogovi (električni in PTT) 1 m.
20. člen
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda
odmaknjeni minimalno:
– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši
globini ali enaki kot cevovod, 3 m,
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki
globini kot cevovod, 1 m,
– plinovod 0,5 m,
– energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot
vodovod 1 m, oziroma 0,5 m, če so položeni v kineti ali
ustrezno zaščiteni,

22. člen
Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe obstoječega komunalnega voda.
23. člen
Pri križanju cevovoda z železnico mora cevovod potekati v zaščitni cevi ne glede na material iz katerega je cevovod.
24. člen
Pri križanju cevovoda s prometnico mora biti ta del
cevovoda zgrajen iz jeklenih ali litoželeznih cevi iz nodularne
litine.
25. člen
Minimalni vertikalni odmiki pri križanju cevovoda z komunalnimi inštalacijami morajo biti:
1. če poteka cevovod nad:
– kanalizacijo 0,3 m,
– toplovodno kineto 0,4 m,
– plinovodom 0,4 m,
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave 0,3 m;
2. če poteka cevovod pod:
– kanalizacijo (izjemoma) 0,6 m,
– toplovodno kineto 0,6 m,
– plinovod 0,6 m,
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave 0,3 m.
Minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in
cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla do oboda
cevovoda.
Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
26. člen
Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo. V
kolikor to ni možno, mora biti križanje s fekalno kanalizacijo
v projektu posebej obdelano in v soglasju z izvajalcem javne
službe.
e) Vgradnja merilno-regulacijske opreme, armatur, fazonov in spojnih elementov
27. člen
V vodnjake, črpališča, rezervoarje in pomembna hidravlična vozlišča mora biti vgrajena ustrezna merilnoregulacijska oprema.
Vrsto in tip ter mesto vgradnje določi projektant v soglasju z izvajalcem javne službe.
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28. člen
V vodovodno mrežo se smejo vgrajevati samo taki fazonski kosi, in armature, ki odgovarjajo veljavnim standardom.
Kolikor je zaradi dejanskih razmer na terenu nujna
vgradnja nestandardnega fazonskega kosa, se ta izdela iz
jeklene cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 bar. Fazonski
kos mora biti antikorozijsko zaščiten.
29. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski
izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti
zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem ali izdelani iz nerjavečih materialov.
30. člen
Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu
iz primarnega ali sekundarnega cevovoda pred in za zaščito
pod železnico, na priključku za hidrant na primarnem cevovodu, pred zračnikom, blatnikom in na vsakih 500–800 m v
primarnem cevovodu.
31. člen
Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na eni
strani spojeni z gibljivim spojem.
Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom gledano v
smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je treba upoštevati težo
zasuna in nosilnost cevi.
32. člen
Litoželezne cestne kape se morajo obvezno podbetonirati. Betonske plošče pod cestno kapo morajo biti take
velikosti, da glede na nosilnost terena prenaša obtežbo
kape brez pogrezanja.
f) Jaški
33. člen
V omrežje vgrajujemo betonske jaške za vgradnjo armatur in merilnoregulacijske opreme. Minimalna velikost jaškov mora biti:
– po višini 170 cm,
– po dolžini = vsota dolžine vseh vgrajenih elementov
+40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do ∅150
mm, 150 cm na cevovodih do ∅250 mm in 180 cm na
cevovodih do ∅600 mm,
– po širini = vsota dolžin vseh vgrajenih elementov na
odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega el. v osi cevovoda +
80 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do ∅150
mm, 150 cm na cevovodih do ∅250 mm in 180 cm na
cevovodih do ∅600 mm,
– nad ploščo jaška mora biti minimalno 30 cm zasipa,
– dno jaška mora biti iz gramoznih krogel ∅10–50 mm
v debelini plasti minimalno 20 cm ali z betoniranim dnom s
poglobitvijo za črpanje vode,
– velikost vstopne odprtine mora biti min. dim. 60 × 60
cm. Locirana mora biti v kotu jaška. Vstopna odprtina se
mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom. Teža
pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi,
– jašek, v katerem so vgrajeni fazonski elementi težji
kot 150 kg, mora imeti tudi montažno odprtino minimalne
velikosti 80 × 80 cm neposredno nad elementom,
– montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim
pokrovom. Teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi. Kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča se izjemoma izvede plošča jaška iz armirano betonskih
lamel, ki jih je možno odstraniti,
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– vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo. Nosilna
drogova lestev morata biti iz cevi ∅40 mm, nastopne prečke
∅18 mm v razmaku 300 mm. Lestev mora biti pritrjena na
steno jaška.
34. člen
Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh
vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim
nivojem poplavne vode. V dnu jaška morajo imeti poglobitev
za črpanje vode.
35. člen
Vodomerni jaški so obdelani v poglavju IV/c.
g) Hidranti
36. člen
Hidrante vgrajujemo v vodovodno omrežje v naselju na
razdaljo 80–150 m. Minimalni premer cevovoda, na katerega se priključuje hidrante je ∅100 mm. Pri projektiranju
gradnje hidrantnega omrežja, je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov.
37. člen
Hidranti so podzemni in nadzemni. Nadzemne hidrante
vgrajujemo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalnosti zemljišča.
38. člen
Hidrant, vgrajen na primarni vodovodni mreži, mora
imeti na priključku zasun.
39. člen
Hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom. Vrh
glave podzemnega hidranta mora biti 10–20 cm pod niveleto terena.
40. člen
Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti
podbetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo mora biti tako velika, da glede na nosilnost terena prenaša obtežbo kape brez pogrezanja. Podbetoniran mora biti
tudi N kos, na katerega je montiran hidrant.
h) Preizkušanje cevovoda
41. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda.
Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novo zgrajenem cevovodu. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ
in vodja gradbišča.
Zapisnik je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
42. člen
Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja točno po navodilih proizvajalca. Tlačni preizkus cevovoda iz jeklenih cevi se
izvede na dvakratni delovni tlak, vendar ne manj kot 15 bar.
Tlačni preizkus mora trajati min. 2 uri oziroma 60 min/100 m
cevovoda.
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43. člen
Klorni šok je preizkus, s katerim se ugotovi ali je vodovod sposoben prenašati zdravo pitno vodo. Preizkus izvede
Zavod za zdravstveno varstvo in o preizkusu izda ustrezen
dokument. Klorni šok se mora opraviti na vsakem novozgrajenem vodovodu.
i) Označevanje vodovodnih naprav
44. člen
Zasuni in hidranti morajo biti obvezno označeni z označevalnimi tablicami. Oblika in velikost označevalne tablice je
predpisana s SIST 1005 za zasune in SIST 1007 za hidrante.
45. člen
Označevalne tablice so pritrjene na vidnem mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta se tablica postavi na
zato posebej postavljen drog.
46. člen
Trasa cevovoda se označuje z opozorilnim trakom, ki
se polaga na osnovni zasip (30 cm nad temenom cevi). Nad
cevovodi iz plastičnih cevi mora biti položen označevalni trak
s kovinskim vložkom.
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52. člen
Priključek se ukine na osnovi pisnega naročila lastnika
priključka. Stroške ukinitve poravna naročnik.
b) Dimenzije priključkov in izvedba
53. člen
Dimenzijo priključka določi izvajalec javne službe:
– po številu izlivnih mest v priključenem objektu za
gospodinjstvo:
Število izlivnih mest

Vrsta in minimalna dimenzija priključka

– 5–20
– 20–30

PE LD ∅25/10
PE LD ∅32/10

– če se predvideva, ob upoštevanju vseh podatkov iz
projekta interne instalacije oziroma tehnološkega projekta,
večjo konično porabo kot 2 l/sek, se dimenzionira priključek s hidravličnim izračunom.
54. člen
Za gradnjo vodovodnih priključkov se smiselno uporabljajo določbe v poglavju projektiranje in gradnja vodovoda.
c) Lokacija in izvedba merilnega mesta

IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI
a) Postopek za priključitev nepremičnine na javno vodovodno omrežje
47. člen
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje
mora naročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o
priključitvi.
K pogodbi mora priložiti:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu, ki velja za (LD)
poslovno dokumentacijo,
– kopijo gradbenega dovoljenja,
– projekt vodovodnega priključka, interne inštalacije
oziroma tehnološki projekt, za proizvodne in druge objekte,
kjer se bo voda rabila v tehnološke namene,
– soglasje krajevne skupnosti oziroma občine.
48. člen
Izvajalec javne službe ni dolžan skleniti pogodbo o
priključitvi, če naročniku ne more zagotoviti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev, ali če bi bila
s tem motena oskrba ostalim potrošnikom.
49. člen
Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi izvajalec
javne službe naročniku – bodočemu uporabniku vode opravi:
– odkaz trase priključka in merilnega mesta,
– skladno z dogovorom med naročnikom izdela ponudbeni predračun in pogodbo za izvedbo priključka.
50. člen
Izvajalec javne službe izvede priključek, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz pogodbe o priključitvi.
51. člen
Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka
ali dobavnih količin lahko uporabnik zahteva po enakem
postopku kot nov priključek, pri čemer izvajalec javne službe za vsak primer posebej presodi, če je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo v celoti ali samo deloma.

55. člen
Merilno mesto je praviloma v jašku izven objekta, čim
bližje javnemu vodovodu. V izjemnih primerih, o čemer presodi izvajalec javne službe, pa je lahko jašek v objektu.
56. člen
Če je vodomerno mesto v objektu uporabnika, mora
biti cev vodovodnega priključka zaščitena z PE LD ali PE HD
cevjo v celotni dolžini od vstopa v objekt do vodomera.
V zaščitni cevi mora biti tudi cev priključka, ki vstopa
skozi steno vodomernega jaška izven objekta.
57. člen
Vodomerne jaške izven objekta ne gradimo v terenih s
talno vodo. Kolikor se tej zahtevi ne da izogniti, mora biti
jašek vodotesen s poglobitvijo na dnu za črpanje vode.
Talni jaški izven objekta so tipski. Dimenzije jaškov so
razvidne iz grafične priloge št. 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
d) Način vgradnje vodomerov
58. člen
Načini vgradnje vodomerov so razvidni iz grafičnih prilog št. 1, 2 in 3, ki so sestavni del tehničnega pravilnika.
59. člen
Mimovod se izvede takrat, kadar je poraba vode majhna, priključek pa mora zagotavljati požarno vodo.
Mimovod se izvede na merilnem mestu tako, da se
vzporedno z vgrajenim vodomerom vgradi mimovod z zapornim elementom, ki je stalno zaprt in plombiran. Mimovod se
lahko odpre le v primeru požara. Odpiranje mimovoda mora
uporabnik v 24 urah javiti izvajalcu javne službe.
e) Tipi in dimenzije vodomerov
60. člen
Vrsto in tip vodomerne naprave, ki se uporabljajo za
merjenje porabljene vode, določa izvajalec javne službe.
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Št.

61. člen
Dimenzijo vodomera določi izvajalec javne službe na
osnovi podatkov o porabi vode oziroma številu izlivnih mest
bodoči uporabnik po naslednjih kriterijih:
Št. izlivnih mest

Dimenzija vodomera

–5
– 5–20
– 20–30

20/3 m3
20/5 m3
25/7 m3

Če predvidevamo, ob upoštevanju faktorja istočasnosti, večjo porabo kot 2 l/sek., dimenzioniramo vodomer na
osnovi predvidenih maksimalnih pretokov v l/sek. in predvidene povprečne dnevne porabe v m3/dan.
Maksimalni pretok

2,8–5,5 l/sek
5,5–8,3 l/sek
10,8–14,2 l/sek
14,2–16,6 l/sek

Povpr. dnevni pretok

Dimenzija vodomera

40 m3/dan
90 m3/dan
150 m3/dan
210 m3/dan

40/20 m3
50–30 m3
80–50 m3
100–70 m3

62. člen
Izvajalec javne službe lahko na osnovi predvidene porabe vode, upoštevajoč pri tem dinamiko in konico odjema
pitne vode pri uporabniku ter hidravlične razmere v vodovodnem omrežju, določi za vgradnjo tudi druge dimenzije vodomerov.
V. TEHNIČNO DOBAVNI POGOJI
63. člen
Priključitev uporabnika na vodovod je možna ob naslednjih pogojih:
– da je kota tlačne črte pri Q max v vodovodnem omrežju najmanj 10 m nad koto najvišjega izliva v objektu,
– da bodoči uporabnik s predvidenim odvzemom vode
ne bo presegal pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja in povzročal motenj v oskrbi ostalih potrošnikov.
64. člen
Začasni priključek na javni vodovod je možen:
1. za gradbišče (gradbiščni priključek),
2. za bodoče uporabnike na kompleksih, ki niso pokriti
s sekundarno mrežo minimalnega premera 80 mm ob pogoju:
– da z izgradnjo začasnega priključka ne bo motena
oskrba z vodo,
– da je s srednjeročnim programom predvidena izgradnja sekundarne vodovodne mreže na kompleksu, kjer je
objekt uporabnika,
– da uporabnik pred izvedbo priključka podpiše pogodbo z izvajalcem javne službe, kjer bodo natančno opredeljene obveznosti uporabnika do sofinanciranja sekundarne mreže na kompleksu in rok o začasni uporabi priključka.
Odločitev o možnosti izvedbe začasnega priključka izda razvojna služba izvajalca javne službe, pri čemer za vsak
primer posebej presodi, kakšno dokumentacijo mora bodoči uporabnik predložiti.
65. člen
Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so del
interne instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim soglasjem izvajalca javne službe.
Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko
vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodo-
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mera in ventila s plovcem v primerih, ko iz omrežja ni možno
zagotavljati črpalne količine vode.
Vtok v rezervoar mora biti nad najvišjim nivojem vode v
rezervoarju.
VI. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODA
66. člen
Vse vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira
katerikoli izvajalec in bodo po dokončanju prešle v upravljanje izvajalcu javne službe, nadzira med samo gradnjo strokovna služba izvajalca javne službe.
67. člen
Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika, obsega kontrolo izvajanja določil izdanih soglasij in tega pravilnika ter
kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.
VII. PREVZEM VODOVODOV V UPRAVLJANJE
68. člen
Investitor javnega vodovoda mora tega predati v last
občini, na območju katere je vodovod zgrajen. Način in
pogoje predaje opredelita investitor in občina s pogodbo.
Občina preda predmetni vodovod v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji mora investitor izročiti občini
oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– izvršilni načrt, izdelan po določbah pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav in metodologiji katastra Komunale,
– zapisnik o tlačnem preizkusu,
– izvršilni načrt,
– atest o izvedenem klornem šoku,
– podatke o investicijski vrednosti,
– uporabno dovoljenje.
Na podlagi zapisnika o prevzemu javnega vodovoda
vnese izvajalec javne službe vodovod v kataster komunalnih
naprav in v evidenco sredstev v upravljanju.
69. člen
Lokalni vodovod prevzame JP Komunala v upravljanje
le, če so izpolnjeni pogoji tega pravilnika in je vodovod
zgrajen oziroma saniran skladno z vsemi predpisi ter ima
vodni vir, ki ustreza pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne
vode in urejene varstvene pasove.
VIII. KATASTER VODOVODNIH NAPRAV
70. člen
JP Komunala mora za objekte javnega vodovoda voditi
kataster komunalnih naprav.
Kataster komunalnih naprav se vodi skladno z določbami pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih
naprav in zakona o katastru komunalnih naprav. Metodologija dela se mora prilagajati razvoju in zahtevam GIC Občine
Žužemberk.
71. člen
Ne glede na določbe pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav pa JP Komunala za operativne potrebe sektorja vodooskrbe vodi katastrski operat v
obsegu:
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1. Pisni del
2. Grafični del v državnem koordinatnem sistemu
3. Skanogrami
4. Elaborati
Ad/1
Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih
(točka, sistem daljic ali ploskev)
Ad/2 Grafični del vsebuje:
a) Podloge:
– digitalni katastrski načrt
– digitalni ortofoto načrt
– topografski načrt različnih meril (1:1000, 1:5000,
1:25 000…)
– druge podloge
b) Segmente katastra komunalnih naprav:
– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki…)
– linijski (cevovodi...)
– ploskovni (jaški, vodovarstvena območja…)
Ad/3 Skanogrami so digitalna oblika elaborata:
a) skanogrami fotografij (jaškov, cevovodov, križanj,
zanimivih detajlov…)
b) skanogrami topografij, skic, shem in shematskih
prikazov,….
c) skanogrami, druga dokumentacija
Ad/4 Elaborati:
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del
operata, zlasti:
– terenske skice, ki vsebujejo poleg podatkov, ki so
bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:
– topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov
na cevovodu,
– oznake detajlnih listov, kjer je cevovod ter številke
zapisnikov s podatki meritev,
– montažni načrti cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki,
blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),
– dimenzije, materiali, leto izgradnje,
– drugi podatki.
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72. člen
Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na prijavah o spremembah na komunalnih vodih, ki jih mora posredovati sektor vodooskrbe katastru.
Prijava o spremembi komunalnega voda je pisno obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju komunalnega objekta in
kratek opis spremembe na objektu.
73. člen
Po prejemu prijave o spremembi komunalnega voda
mora služba katastra takoj poskrbeti za eventualno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v katastrski
operat.
74. člen
O spremembah na komunalnih vodih se vodi posebna
evidenca.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
75. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo
po postopku, določenim za njegov sprejem.
76. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati tehnični
pravilnik o javnem vodovodu (SDL, št. 6/88).
Št. 032-01/01-646/14
Žužemberk, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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3862.

Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 71. člena odloka
o izvajanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS,
št. 43/01) je Občinski svet občine Žužemberk na 20. seji
dne 12. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v
gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v
skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: odlok)
opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju:
uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z
odlokom vzdrževati lastnik, in druge pravne in fizične osebe,
ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.
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ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih,
se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode
na osebo v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v
Republiki Sloveniji.
6. člen
Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične
meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.
7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z
vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega
vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode na vseh prej navedenih vodomerih je osnova za obračun
kanalščine in stroškov čiščenja.
8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik
sam, izvajalec javne službe ali za to pooblaščena pravna ali
fizična oseba. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčevanja, pogostost meritev in analizne parametre. Meritve, ki
so osnova za izračun kanalščine, izvaja izvajalec javne službe ali za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
9. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg
meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da
so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo
ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O
rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat
letno oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
10. člen
Kadar izvajalec javne službe presodi, da uporabnik iz
tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi
bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko
izvajalec javne službe predvidi druge načine za določitev
količin in kvalitete odpadnih voda.
11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o
vseh spremembah kvalitete in količin odpadnih voda.
12. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v
breme uporabnika.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH
VOD

II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VOD
5. člen
Količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode se
meri z vodomerom, vgrajenim na javnem vodovodu.
Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode, sklenejo z izvajalcem javne službe posebno
pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih količin vode.
V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom in v primeru

13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadnih voda od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na
javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v skladu z odlokom
o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih
voda določen, da se mora uporabnik, ki ima to možnost,
priključiti na javno kanalizacijo.
14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbo-
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valni vir, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam
se odvajajo odpadne vode, ki se zberejo v javni kanalizaciji.
15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje odpadnih
voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz
javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne
oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3, v enaki
količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot za
porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini kot jo
načrpajo.
Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo
iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava pavšalno
v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki
Sloveniji.
16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3.
17. člen
Ceno kanalščine predlaga na podlagi kriterijev iz tega
pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo
pristojni organ občine.
18. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je
obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni
mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi
odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v
primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga
osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja
vodomera ni mogoča, izvajalec javne službe in uporabnik
določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA
19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadnih voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz
javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.
21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na
osnovi ugotovljenih količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode. Faktor
onesnaženosti odpadnih vod se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na
osnovi ugotovljene količine odpadne vode, cene za enoto in
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faktorja onesnaženosti, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji in se obračunava v SIT/m3.
23. člen
Višino stroškov za čiščenje odpadnih voda predlaga na
osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne
službe, sprejme pa jo pristojni organ Občine Žužemberk.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
PADAVINSKIH VODA
24. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja padavinskih
voda, če se le-te zbirajo v javno kanalizacijo, od dneva
priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo.
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške za odvajanje padavinskih voda na podlagi velikosti prispevnih površin,
iz katerih padavinske vode odtekajo v javno kanalizacijo, in
povprečne letne količine padavin ter v enakih obračunskih
razdobjih kot za porabljeno vodo.
Obračun stroškov za odvajanje padavinskih voda je
neodvisen od obračuna drugih odpadnih voda.
26. člen
Količina padavinskih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, je vrednost, izračunana na osnovi reducirane površine, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo
(strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločniki, ulice itd.), ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb, države,
občine ali mesta. To je dejanska tlorisna površina v m2 pomnožena s faktorjem, ki je:
f= 0 površine brez odtoka v javno kanalizacijo
f= 0,2 redka pozidava
f = 0,4 gosta, izven mestna pozidava
f= 0,6 mestna pozidava
f= 0,9 mestno središče.
27. člen
Letna višina stroškov za odvajanje padavinskih voda se
določi tako, da se tarifna postavka za obračun odvoda padavinskih voda v SIT/m2 pomnoži z evidentiranimi reduciranimi
površinami v m2 na posesti, s katere se odvajajo padavinske
vode v javno kanalizacijo.
Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom
obračunskih obdobij.
28. člen
Višino stroškov za odvajanje padavinskih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika in kriterijev iz tehničnega pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni
organ občine.
VI. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
29. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dolžan
poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni
poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost
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imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in čiščenju
odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso priključili.
30. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.
31. člen
Prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje se
določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov, ki jih
izvajalec javne službe določi iz projektno-tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
Q max= 0,25 x √IE
Q p = Q max x 0,347
P = Qp x C.
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Q max – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za odpadno vodo,
ki nastane pri porabi pitne vode in/ali tehnološke vode ter za
odpadno vodo, ki nastane s porabo pitne vode v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških
hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in določen
v ceniku.
32. člen
Prispevek za poslovne objekte, ki bodo vodo uporabljali tudi v tehnološkem postopku, se ustrezno uskladi tako,
da se upošteva faktor onesnaženosti odpadnih voda, ki se
določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o
javni kanalizaciji.
33. člen
Višino prispevka predlaga na podlagi kriterijev iz tega
pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa ga pristojni
občinski organ.
34. člen
Prispevek se povečuje na podlagi indeksov podražitve
po metodologiji GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Slovenije za ostale nizke gradnje.
Obračun po tej predlagani metodologiji zagotovi izvajalec javne službe. Cenik, ki ga izvajalec javne službe oblikuje
na ta način, velja s potrditvijo pristojnega občinskega organa.
35. člen
Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva
vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in
naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenjene infrastrukturne objekte in naprave.
VII. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH
STORITEV
36. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda najmanj enkrat letno prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni
plačati enako nadomestilo stroškov čiščenja kot uporabniki
javne kanalizacije.
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VIII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
37. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške
delno odpiše.
38. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo
o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara
odpravljena.
39. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje
normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma
treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem
koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
IX. TAKSE
40. člen
Občinski svet občine Žužemberk lahko z odlokom določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko
kot vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Osnova za oblikovanje cen po stroškovnem principu
posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike
Slovenije in posameznih ministrstev.
42. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti izvajalcu javne službe
podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi
spremembi.
43. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne
službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, ki
jih je dolžna priskrbeti občina.
44. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme občinski svet oziroma drug pristojni občinski organ.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01- 647/15
Žužemberk, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini
Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju
Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Na podlagi 22. in 26. člena odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01), uredb
in navodil o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev,
izdanih s strani Vlade Republike Slovenije, je Občinski svet
občine Žužemberk na 20. seji dne 12. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz
vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega
podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik)
se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz sistemov, ki jih upravlja
Javno podjetje Komunala Novo mesto (v nadaljevanju:
izvajalec javne službe) porabnikom na območju Občine
Žužemberk.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za
uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da
se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo, in zagotavlja ustrezen obseg
Vodomer
Nazivni pretok

DN (mm)
Qn (m3/h)

20
3,5

25
6

40
10
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sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE
OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– prispevek (ob prvi priključitvi),
– števnina,
– porabljena količina vode.
5. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem
menjalnem obdobju.
6. člen
Porabljena količina vode (m3) je na vodomeru registrirana količina v obračunskem obdobju.
50
15

80
40

100
60

150 50-k
150
40

80-k 100-k
60
90

150k
200

– k – kombinirani vodomer
7. člen
Prispevek ob priključitvi je znesek, ki ga porabnik plača
ob priključitvi na vodovodni sistem in pokriva del stroškov za
obnovo in širitev vodovodnega omrežja.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifni postavki za obračun prispevka v SIT,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode
v SIT/m3.
9. člen
Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot
zmnožek nazivnega pretoka vodomera in cene vode.
Števnina = Qn (m3/h) × cena vode (SIT/m3) × obračunsko obdobje (mesec)
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na
osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku
in ob koncu obračunskega obdobja.
11. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema
odčitavanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah je letno najmanj eno obračunsko
obdobje, pri porabnikih – pravne osebe pa so najmanj štiri.
Izvajalec javne službe lahko obračunava porabo pitne vode z
akontacijami. Pri obračunu porabe pitne vode izvajalec jav-

ne službe uporablja zadnjo veljavno ceno sprejeto v skladu s
13. členom tega tarifnega pravilnika.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem
obdobju, oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi
drugih primerljivih uporabnikov.
12. člen
Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje
se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali
tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov iz
projektno-tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
Q max= 0,25 x √IE
Q p = Q max x 0,347
P = Qp x C x t
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
Qmax – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota (Iztočna enota definirana kot seštevek vseh izlivnih enot uporabnika. Posamezne vrednosti so
prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika)
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za pitno vodo,
tehnološko vodo in za vodo porabljeno v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah
in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in je določen v ceniku.
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t – faktor istočasnosti se določi na podlagi projektne
dokumentacije glede na namembnost objekta.
13. člen
Vse cene za tarifne postavke iz 5. člena tega tarifnega
pravilnika so določene v veljavnem ceniku izvajalca javne
službe, ki je sestavni del tega tarifnega pravilnika. Cenik
potrdi ustrezen občinski ali z državnimi predpisi določen
organ na predlog izvajalca javne službe.
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14. člen
Tarifni pravilnik sprejme ustrezen občinski organ, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-648/16
Žužemberk, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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Pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 71. člena odloka
o izvajanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS,
št. 43/01) je Občinski svet občine Žužemberk na 20. seji
dne 12. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o javni kanalizaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični
normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadnih
voda.
2. člen
Tehnični pravilnik je obvezen za vse sodelujoče pri
projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem
postopku, za izvajalca javne službe in uporabnike javne kanalizacije.
3. člen
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda uporabnikov. Naprave in objekti
javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni padavinskih voda,
– črpališča odpadnih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno
in nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
4. člen
Notranja kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu
uporabniku in ki je priključena na javno kanalizacijo.
Za notranjo kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo odpadnih voda,
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– spojni kanal,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– čistilna naprava za predčiščenje.
5. člen
Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno
kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek.
V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za zbiranje odpadnih in padavinskih voda, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode
odvajajo po ločenem spojnem kanalu.
6. člen
Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območjih v
ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselij),
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
c) magistralno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in
naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,
– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno
omrežje.
7. člen
Ostali izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu in zunaj
njega do priključka na javno kanalizacijo,
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– kanal je cevovod za odvajanje odpadnih voda, ki je
položen v zemljo in deluje po težnostnem načelu,
– spojni kanal je kanal od objekta do priključka na
javno kanalizacijo,
– priključek je mesto priključitve spojnega kanala na
javno kanalizacijo,
– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve
in odvzem vzorcev,
– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji
za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku
za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinskih voda,
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo
vtoka padavinskih voda v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih voda,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih voda,
– čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in
terciarno čiščenje odpadnih voda,
– čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda
popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
8. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati
določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljujejo izvajalec javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja
in vzdrževanja javne kanalizacije in naprav.
9. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednje cevi:
– jeklene,
– litoželezne cevi iz nodularne litine,
– tesal,
– plastične,
– keramične,
– specialne betonske s tesnilom.
Uporabljene cevi in jaški morajo biti vodotesni.
V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz
elementov, morajo biti stene kanala zglajene do čistega sijaja.
10. člen
Najmanjši dovoljeni profil kanala javne kanalizacije je
∅200 mm, najmanjši dovoljeni profil spojnega kanala je
∅150 mm.
11. člen
Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se
določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. Največji dovoljeni padec kanala
javne kanalizacije je 6%.
12. člen
Kadar zaradi terenskih razmer ne bi bilo mogoče zgraditi kanala z največjim dovoljenim padcem, se v revizijskem
jašku zgradi kaskada.
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Kadar je razlika med priključnim in glavnim kanalom
večja od 1 m, se mora zgraditi podslapje dimenzionirano na
sušni pretok.
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jaška z vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.
13. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je padec
kanala do 2%, pa na betonsko podlago.
14. člen
Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se
morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je
kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini,
ki se določi na podlagi statičnega računa.
15. člen
Na kanalu morajo biti revizijski jaški za potrebe vzdrževanja. Največja dovoljena razdalja med jaški je enaka stokratnemu premeru cevi (L=100 × D). Revizijski jašek se mora zgraditi
na vseh mestih spremembe smeri, profila ali padca kanala.
16. člen
Revizijski jašek se zgradi iz montažnih elementov ali
zabetonira na mestu samem iz vodotesnega betona.
Tlorisna dimenzija jaška na kanalu javne kanalizacije je
najmanj 80 × 100 cm ali ∅100 cm, na spojnem kanalu pa
najmanj 60 × 80 cm ali ∅80 cm.
Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60 × 60 cm ali ∅60 cm. Nosilnost pokrova na jaških,
zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 15 t, na
ostalih površinah pa najmanj 5 t.
Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne
sme biti perforiran.
17. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov.
Dimenzioniran mora biti tako, da je največja hhitrost pretoka
skozi peskolov 0,2 m/s.
18. člen
Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji
ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje
itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen
lovilec olj oziroma maščob.
19. člen
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih
vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna
voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali
porušila režim na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo
trenutno prekiniti oziroma zadržati.
20. člen
Izvajalec javne službe ni odgovoren za posledice nepravilno izvedene notranje kanalizacije, kot je npr. neposredna priključitev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizijskih jaškov na javni kanalizaciji itd.
21. člen
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek
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se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo pooblaščene pravne ali fizične osebe, ki o
preizkusu napravijo zapisnik.
22. člen
Komunalni vodi (telekomunikacijski ali električni vodi,
vodovod, toplovod, plinovod itd.), ki potekajo vzporedno s
kanalom javne kanalizacije, morajo biti praviloma odmaknjeni najmanj 1 m od kanala. Kadar navedenih pogojev ni
mogoče zagotoviti, se odmik za vsak primer posebej dogovori z izvajalcem javne službe.
Vsa križanja vodov morajo biti projektno, tlorisno in
višinsko obdelana.
23. člen
Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občine. Občina preda to
kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini
oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika
o podzemnem katastru, (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge
poslovne zadeve.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec
javne službe le-to vnese v kataster komunalnih naprav, občina pa v svoja osnovan sredstva.
24. člen
V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe
za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, so
dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti
javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:
1. izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu
najmanj 1:5000,
2. izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo
obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
3. izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne
kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju
in čiščenju odpadnih in padavinskih voda ter drugih veljavnih
standardov in normativov za kanalizacijska omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
4. izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kanalizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
5. knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov,
če pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne
podatke s pomočjo pooblaščenega cenilca,
6. uporabno dovoljenje.
25. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno
kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
Kadar na podlagi lokacijske dokumentacije ni mogoče
opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se izda posebno soglasje h gradnji objekta.
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S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo notranje
kanalizacije in priključitev na javno kanalizacijo.
26. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) Za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1: 500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
b) Za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstveni h pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
c) Za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
d) Za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
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– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
e) Za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
f) Za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka v merilu 1: 1000 ali 1: 500, potrjeno od izvajalca in
nadzornega gradnje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječi ali predvidenih vodnih virov.
Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje
pa se predloži, če je bilo izdano.
Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f)
tega člena.
Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru,
da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov v Občini Žužemberk.
27. člen
Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na
javno kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi predčiščenja in izgradnji kontrolnega jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja
potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.
28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma
od dne, ko je investitor dostavil potrdilo o poravnani obveznosti plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijo.
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III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
29. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo za priključek.
K prijavi za priključek mora priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje za objekt,
– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz soglasja k lokaciji oziroma gradnji,
– potrdilo o plačanem prispevku za priključitev na javno kanalizacijo v skladu s sklenjeno pogodbo o priključitvi.
30. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že
aktivirano notranjo kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita
medsebojne obveznosti.
31. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev
ali dopusti izvedbo po neposredno kontrolo izvajalca javne
službe.
Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne
službe pregleda spojni kanal in priključek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu
prijave.
V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim
soglasjem in določil tega pravilnika, se priključitev odloži
dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.
32. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se
izvede v revizijskem jašku.
Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
dolžan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora
pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.
IV. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO
33. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadne vode v primeru, da te ne vplivajo škodljivo na naprave za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje. Poleg tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v
odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v tem pravilniku.
34. člen
Odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
smejo vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki
jih predpisujejo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne
smejo redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadne vode ne smejo imeti izrazito neprijetnega
vonja za okolico.
35. člen
Odpadne vode iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih
ustanov morajo biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirane.
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V. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE
36. člen
Lastnosti odpadnih voda se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v
tehnološkem postopku proizvodnje ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev, morajo v skladu s predpisi redno
izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti
odpadnih voda.
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo
pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.
Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po
prejemu rezultatov analiz.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse analize
odpadnih voda, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo
odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno
kot uporabniku.
37. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadnih voda, ki se odvajajo
v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadnih voda.
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu se
napravi zapisnik.
Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.
38. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadnih voda je odločilna
analiza reprezentativne vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi, določenih v 33. členu, pa tudi
analiza trenutnega vzorca.
39. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadnih voda v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza predpisom, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške
uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za
varstvo okolja.
40. člen
Onesnaženost odpadnih voda se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
Onesnaženost odpadnih voda, ki se odvajajo v javno
kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 30 minutah,
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom
(K2 Cr2 O7),
– strupenost (S) za bakterije, kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne deluje več zaviralno na
razvoj bakterij,
– vsebnost težkih kovin (K) in drugih škodljivih snovi.
41. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v
tehnološkem postopku (v nadaljnjem besedilu: industrijska
odpadna voda), se ugotavlja faktor onesnaženosti odpadne
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vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo industrijske odpadne vode (i) in med onesnaženostjo
komunalne odpadne vode (f).
Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.
42. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:
F = 0,40 x U i/ U f + 0,60 x KPK i/ KPK f+ 0,1 x Si/Sf+
0,1 x K i /Kf
V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti,
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v 30 minutah,
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v 30 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l/30,
– KPK f = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250
mg O /l,
–2 Si = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),
– Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),
– Ki = vsebnost težkih kovin in škodljivih snovi v industrijski odpadni vodi,
– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in škodljivih
snovi, določene v 32. členu tega pravilnika.
Kadar je onesnaženost industrijske odpadne vode (i)
po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo (f), se v števcu uporabi konstanta,
določena za komunalno odpadno vodo. Kriterija S in K se
prištevata samo, kadar je količnik ulomka večji od ena.
43. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo
se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec
odvzet. Kadar se ta ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do
naslednjega rednega odvzema takega vzorca.
Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca.
44. člen
Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun prispevka za čiščenje.
45. člen
Pri določanju količin odpadnih voda, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov predčiščenja lahko izvajalec javne službe predlaga upravnemu organu za
določenega uporabnika:
– namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi, predlaga najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda
v skladu s predpisi.
VI. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN
NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE
46. člen
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico
dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav
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zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti, ne glede na to, kdo je lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.
47. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo
zaradi škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.
48. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe
javne kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne
kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.
49. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne
službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in notranje
kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov
iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb
uporabnikov javne kanalizacije,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije,
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in čistilnih
naprav mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan
vzdrževanja.
50. člen
Odlaganje gošč iz čistilnih naprav, vzdrževanje in kontrola odlagališča se opravlja po posebnem poslovniku odlagališča.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda zgraditi naprave za predčiščenje odpadnih voda, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti
najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.
58. člen
Lastniki propustnih greznic morajo le-te preurediti v neprepustne najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
59. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski dolenjski list, št. 7/87).
60. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-649/17
Žužemberk, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

–

V pravilniku o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter
o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za
dodelitev denarne socialne pomoči, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 68-3649/01 z dne 17. 8. 2001, je v prvem
stavku četrtega odstavka 6. člena pravilna navedba prostornine motorja »...do 1500 ccm...«.

51. člen
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih
opraviti deratizacijo v skladu s predpisi o deratizaciji.
52. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda
se najmanj enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki je na voljo
organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je
6 let od datuma sestave poročila.
53. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v
skladu s predpisi o podzemnem katastru.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
–

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

–

56. člen
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijo in kataster notranje kanalizacije.

Popravek

Popravek
19.
8. 2001
seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 8. do

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 13. 8. do 19. 8. 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67-3582/01 z dne 10. 8.
2001, je za pravno osebo ABK-INT d.o.o. pravilna številka
transakcijskega računa: 03130-1008421979.

54. člen
Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt izvedenih del v skladu s predpisi o podzemnem katastru. Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne službe.
55. člen
Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu
javne službe ob predaji objekta v upravljanje ali pa izdelavo
takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe pred začetkom gradnje.

Popravek

Popravek
oskrbe
v postopku
pravilnikazao dodelitev
ugotavljanju
denarne
prihrankov
socialne
in premoženja
pomoči
ter o vrednosti zagotovljene osnovne

Popravek

Popravek
2000
Občine
inDobrova-Horjul-Polhov
družbenega
odloka o spremembah
plana Občine
Gradec
dolgoročnega
Ljubljana Vič-Rudnik
plana občin
za obdobje
in mesta
1986–1990,
Ljubljane zaza
obdobje
območje
1986–

V odloku o spremembah dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za
območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83-4302/98 z dne 10. 12.
1998, se na koncu 5. člena doda nova alinea, ki se glasi:
»– zemljišče 1726/2 k.o. Babna gora je opredeljeno
kot R – evidentirana razpršena gradnja.«
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–

Št.

Popravek

Popravekcelote
planske
odloka
V 39
o spremembah
Hruševo, V 40
inDvor,
dopolnitvah
V 41 Polhov
odloka
Gradec,
o prostorskih
V 42 Setnik
ureditvenih
in V 43 pogojih
Črni vrh za

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni
vrh, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83-4305/98 z dne
10. 12. 1998, se spremeni tako, da se med prvim in drugim
stavkom 4. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Zemljišče
parc. št. 1726/2 k.o. Babna gora je opredeljeno kot R –
evidentirana razpršena gradnja.«
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Janez Oven l. r.

–

Popravek

Popravek odloka o zazidalnem načrtu Katica

V odloku o zazidalnem načrtu Katica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 116-4898/00 z dne 15. 12. 2000,
se dopolni 23. člen tako, da se na koncu stavka pika spremeni v vejico in se nadaljuje z besedilom “ki se nanašajo na
ureditveno območje zazidalnega načrta ,Katica,”.

–
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Popravek

Popravek statuta Občine Žirovnica

V statutu Občine Žirovnica, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23/99 z dne 24. 2. 1999, se v 68. členu stavek
pravilno glasi: Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine
izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh,
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

–

Popravek

Popravek odloka o komunalnih taksah

V odloku o komunalnih taksah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 37-2217/01 z dne 17. 5. 2001, se drugi
odstavek 8. člena pravilno glasi:
Če odmerjena višina komunalne takse presega 50.000
SIT, se plačilo razdeli na največ dva enaka zaporedna mesečna
obroka. Prvi obrok zapade v plačilo 30 dni po vročitvi odločbe.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

VSEBINA
–

Popravek

Popravek odloka
mikrocelot
Dorfarje,
o spremembah
Forme, Sv. Duh,
in dopolnitvah
Virmaše in prostorskih
Grenc
ureditvenih pogojev za območje

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 115-4850/00 z dne 14. 12. 2000, se v
tretjem odstavku 13. člena beseda “začasni” nadomesti z
besedo “pomožni”.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3810.
3811.
3812.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike
Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike
Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike
Slovenije

Stran
7357
7357
7357

MINISTRSTVA
–

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1154851/00 z dne 14. 12. 2000, se beseda “začasni” nadomesti z besedo “pomožni”.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

–

3813.

Popravek
Loka,
za območje
odloka oObčine
spremembah
Škofja Loka
in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja

Popravek

Popravek
območje
za
območje
Občine
odloka
Občine
Celje
o spremembah
Štore
izven ureditvenih
in dopolnitvah
območijodloka
lokalnih
o prostorskih
središč in ureditvenega
ureditvenih pogojih
območjazaCelja

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje
izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 58-3133/01 z dne 13. 7. 2001,
se v 1. členu besedilo “...kmetijskih zemljišč druge kategorije...” zamenja z besedilom “...območjih drugih kmetijskih zemljišč...”.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

3814.

3815.
3816.
3817.

Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana
ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za
opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in
ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za
upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
Pravilnik o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah
trgovske mornarice Republike Slovenije
Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Seznam zdravil, za katera so bile od 28. 7. 2001 do 28. 8.
2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet

7357

7360
7360
7361
7366

BANKA SLOVENIJE
3818.
3819.
3820.
3821.
3822.
3823.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna
obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva
Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
v obdobju od 10. 9. do 16. 9. 2001

7369
7369
7370
7372
7372
7372

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3824.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic državnih tožilstev

7375

Stran
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OBČINE
3825.
3826.
3827.
3828.

3829.
3830.
3831.

3832.
3833.
3834.
3835.

3836.

3837.
3838.

BRASLOVČE
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Braslovče
Sklep o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave Braslovče
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
BREŽICE
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško–Brežice in spremembe in dopolnitve PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
KOSTEL
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel
Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
Občini Kostel
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel
KRŠKO
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto
2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1242/
3, parc. št. 1242/4, parc. št. 1242/5 in parc. št. 1242/6, k.o.
Leskovec in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 771/5, 771/6 in 242/3, k.o. Leskovec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
KUZMA
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice za leto 2001

Stran
7376
7378
7379

7418

7419

VERŽEJ
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej

7419

ŽELEZNIKI
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki

7420

7388

7389

7389

3855.

3856.
3857.

3858.

3859.

7390
3860.
7391
7392

7398

7392

3861.
3862.
3863.

7393
3864.
–

–

7398

3844.

OPLOTNICA
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica

7399

3845.

POLZELA
Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001

7399

ŠALOVCI
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev

3854.

7388

ODRANCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti

3849.

7406

TABOR
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko-Tabor
vrtec Tabor

NOVO MESTO
Sklep o ukinitvi javnega dobra

3847.
3848.

7403

7387

7394

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sprememba poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

7403

ŠTORE
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lipa v Štorah

3841.

PREVALJE
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu
izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in
upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini
Prevalje

Stran

7386

7381

MURSKA SOBOTA
Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje
gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti

3846.

3852.

3853.
7380

METLIKA
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Metlika

3843.

3851.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto
2001
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci
Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Šalovci v letu 2001
ŠKOFJA LOKA
Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno
cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka
Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice
Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110)

3839.
3840.

3842.

3850.

–

–

–
–

–
7400
7400
7400

7401

–

–
–

ŽUŽEMBERK
Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z
minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
Pravilnik o javni kanalizaciji
POPRAVKI
Popravek pravilnika o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter
o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči
Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 8. do 19. 8. 2001
Popravek odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 39 Hruševo, V
40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh
Popravek odloka o zazidalnem načrtu Katica
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv.
Duh, Virmaše in Grenc
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja
Loka
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
Popravek statuta Občine Žirovnica
Popravek odloka o komunalnih taksah

7407

7410
7411

7420
7422
7432
7435
7437

7442
7443

7443

7443
7443

7443

7443

7443
7442
7442

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

