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VLADA

3902. Odlok o prenehanju Britanskega sveta – Centra
za angleški jezik

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 54. člena zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

O D L O K
o prenehanju Britanskega sveta

– Centra za angleški jezik

1. člen
Javni zavod Britanski svet – Center za angleški jezik prene-

ha z uveljavitvijo tega odloka.

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

ustanovitvi Britanskega sveta – Centra za angleški jezik (Uradni
list RS, št. 5/92).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 602-01/2001-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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OBČINE

BREŽICE

3903. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Brežice

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86) v zvezi
s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje
območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega na-
domestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in 5/90) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS št. 49/99 in 86/99) je občinski svet na 26.
redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini

Brežice plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-
šča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določi-
tev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih
zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila
nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidane-

ga stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v
zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počit-
niški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.

1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista
tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno pove-
zani (stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo
se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbe-
ne faze.

2. Nadomestilo se plačuje tudi za zemljišča na kate-
rih stojijo visokonapetostni vodi (3kV in več) in telekomuni-
kacijske naprave, za vsak nosilni steber in za napravo se
plača za površino v izmeri 100 m2.

3. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote sku-
pna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča,
nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča …), ki
je namenjena poslovni dejavnosti.

4. Nezazidano stavbno zemljišča je zemljišče, ki je
po prostorskem planu določeno za gradnjo oziroma za
katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po
merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občin-
ski svet in oprostitve, ki so določene na osnovi tega odlo-
ka.

Za nepokrite poslovne površine se upošteva samo
50% površine.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik

funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, na-

jemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni
podjetnik, zavezanec za plačilo nadomestila za elektro vode je
elektrodistribucijsko podjetje, za telekomunikacijske naprave pa
telekomunikacijsko podjetje.

5. člen
Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, in za zavode

in institucije katerih ustanovitelj je Občina Brežice.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se upo-

rabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in

konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih

uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v
mednarodnem sporazumu drugače določeno,

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo
versko dejavnost.

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih hu-
manitarnih in prostovoljnih organizacij,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (go-
spodarska poslopja ipd.),

– za parke in zelenice,
– če zavezanec prejema socialno pomoč.

6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je evi-

denca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgrad-
bah in funkcionalnih enotah na območju občine.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Brežice. Na
podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odloč-
bo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. Območje (spada naselje): Brežice.
II. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spadajo

naslednje ulice: Sodarska pot, Pot na Žalce, Vinarska cesta, Mizar-
ska pot, Vidova pot, Kumrovška cesta, Hribček, Florjanova pot,
Bizeljska cesta), Bukošek, Cundrovec, Dobova, Čatež ob Savi,
Cerklje ob Krki, Krška vas, Jesenice, Slovenska vas, Obrežje, Nova
vas pri Mokricah,

III. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spada-
jo naslednje ulice: Župjek, Pišeška cesta), Bračna vas, Nova vas ob
Sotli, Pišece, Brezovica na Bizeljskem, Gregovce, Stara vas-Bizelj-
sko, Dramlja, Bojsno, Mali vrh, Župelevec, Piršenbreg, Arnovo
selo, Dečno selo, Artiče, Dolenja vas pri Artičah, Slogonsko, Glo-
boko, Spodnja Pohanca, Glogov brod, Vrhje, Trebež, Zgornji Obrež,
Jereslavec, Sela pri Dobovi, Kapele, Podvinje, Rakovec, Gorenje
Skopice, Veliki Obrež, Mali Obrež, Gornji Lenart, Dolenje Skopice,
Gabrje pri Dobovi, Zasap, Hrastje pri Cerkljah, Mostec, Črešnjice
pri Cerkljah, Župeča vas, Rigonce, Račja vas, Mihalovec, Boršt,
Loče, Velike Malence, Dvorce, Mrzlava vas, Gazice, Prilipe, Dole-
nja Pirošica, Gorenja Pirošica, Podgračeno, Bušeča vas, Ribnica,
Velika dolina, Sromlje.

IV. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spada-
jo naslednje ulice: Vrhovnica, Janeževa gorca, Okrogi, Nimnik,
Bošt, Drameljšek, Gradišče), Orešje na Bizeljskem, Bizeljska vas,
Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Podgorje pri Pišecah, Pečice, Pa-
vlova vas, Križe, Silovec, Vitna vas, Zgornja Pohanca, Blatno, Ded-
nja vas, Curnovec, Volčje, Brezje pri Bojsnem, Oklukova Gora,
Cerina, Žejno, Cirnik, Dobeno, Stankovo, Sobenja vas, Globočice,
Kraška vas, Brvi, Poštena vas, Stojanski vrh, Vrhovska vas, Izvir,
Gaj, Koritno, Mali Cirnik, Vinji vrh, Ponikve, Brezje pri Veliki dolini,
Kamence, Laze, Perišče, Čedem, Mala dolina, Rajec.
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III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve
na te objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.

9. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

Število točk
a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna razsvetljava 20
d) javna kanalizacija 40
e) plinovod 40
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi toč-
kami:

a) makadamska cesta 20
b) asfaltna cesta 40

10. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se

smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se

smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško upo-
rabo in bivalni prostori v zidanicah,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemlji-
šča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno
dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti,

– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepri-
dobitno poslovno dejavnost.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost I. ob- II. ob- III. ob- IV. ob-
močje močje močje močje

Stanovanjski namen 50 30 20 10
Počitniški namen 80 80 80 80
Poslovni namen –

nepridobitni 300 200 100 100
Poslovni namen –

pridobitni 600 500 400 200
Nezazidano stavbno

zemljišče 50 40 20 10
Zemljišča visokonapetostnih

vodov in telekomunikacij-
ske naprave 400 400 400 400

11. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe
z naslednjimi točkami:

Vrsta zidave I. ob- II. ob- III. ob- IV. ob-
močje močje močje močje

Individualna samostojna
hiša 50 30 20 10

Vrstna hiša 30 20 10 10
Hiša z gospodarskim

poslopjem 30 20 10 10
Blokovna gradnja 20 10. 10 10

12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi

tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanj-
ske in poslovne površine ali površina nezazidanega stavbnega

zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in z vrednostjo
točke za izračun nadomestila.

13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Brežice, za vsako leto
določi občinski svet s sklepom, na predlog župana občine
najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Če se oceni, da v
naslednjem letu ni spremembe vrednosti točke, se upošteva
vrednost iz preteklega obdobja.

14. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trime-

sečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o dav-
čnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni
davčni organ, ki vodi postopke odmere, pobiranja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zara-
di neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v pred-
pisanem roku v skladu z določili zakona o davčnem postopku.

15. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brežice posredo-

vati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma so-
delovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Brežice, pri
čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.

Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Brežice
nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in
vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v
30 dneh po nastanku.

Podatke za odmero nadomestila je občinski organ dolžan
dostaviti davčnemu organu najkasneje do 31. 12. tekočega
leta za naslednje odmerno leto.

16. člen
Sredstva zbrana z nadomestili za uporabo stavbnih zemljišč

v Občini Brežice so element občinskega proračuna, 50% teh
zbranih sredstev pa se nameni KS, kjer so se ta sredstva zbrala, v
skladu z programi KS in občinskega proračuna za tekoče leto.

III. OPROSTITVE PLAČILA

17. člen
Poleg primerov navedenih v 5. členu odloka lahko davčni

organ dovoli odlog plačila, obročno odplačilo, odpis dolga v
celoti ali deloma, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila
ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine, pred-
vsem tistim, ki so doživeli elementarno nezgodo, bolezen v
družini in invalidnost (dokazati z ustreznimi dokazili) v skladu z
zakonom o davčnem postopku.

Funkcionalne enote za katere so zavezanci sami financi-
rali izgradnjo komunalnih naprav (delno ali v celoti), se lahko
vrednost nadomestila iz 1. točke 8. člena tega odloka zmanjša
do 50% na pismeno zahtevo zavezanca. O zahtevi odloča
občinski svet. Zahtevek je potrebno vložiti na Občino Brežice
do 1. novembra, ugodno rešeni zahtevki se bodo upoštevali pri
odmeri za naslednje leto.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

18. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave

za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma spre-
memb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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V. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova
za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zavezan-
cem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če podatki niso
pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku popraviti in
posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo
popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne
in se uporabijo za odmero.

20. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Obči-
ne Brežice (Uradni list RS, št. 53/96 in 77/96).

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

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2002.

Št. 462-141/01
Brežice, dne 10. septembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l.r.

3904. Program priprave zazidalnega načrta Čatež–
Savska pot

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter
44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne 6. 9. 2001
sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta Čatež–Savska pot

1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določi vsebina in obseg

potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v po-
stopku, izdelava zazidalnega načrta Čatež–Savska pot, subjek-
ti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, ob-
veznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave
ter sredstva potrebna za njegovo pripravo.

Zazidalni načrt Čatež–Savska pot temelji na planskih aktih
Občine Brežice (Uradni list št. SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni
list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98,
61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01).

Po veljavnem prostorskem planu Občine Brežice je ob-
močje zazidalnega načrta Čatež–Savska pot opredeljeno kot
območje obstoječih stavbnih zemljišč. Območje je predvideno
za reševanje z zazidalnim načrtom.

2. člen
2. Strokovne podlage
Pri izdelavi zazidalnega načrta se upoštevajo izdelane

strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte obči-
ne s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki in
študijami.

Pred izdelavo se izdela še naslednje strokovne podlage in
študije:

– predlog arhitekturno urbanistične ureditve obravnava-
nega območja.

3. člen
3. Obseg in vsebina zazidalnega načrta
Zaradi izgradnje avtoceste je potrebno porušiti nekatere

obstoječe stanovanjske objekte in gospodarska poslopja ter
zagotoviti »nadomestne parcele«. Zazidalni načrt Čatež–Savska
pot se izdeluje za namen določitve in ureditve prostora za njih.

Zazidalni načrt Čatež–Savska pot (v nadaljevanju: ZN ČSp)
obsega del območja med Topliško cesto LC 024 140 in reko
Savo, ki se navezuje na obstoječo pozidavo, v velikosti ca. 2
ha. Natančna meja območja se določi v osnutku ZN ČSp na
osnovi strokovnih podlag.

ZN ČSp bo (v obravnavanem območju) preveril in ovre-
dnotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za mo-
žen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe
značilnosti in dejstva v prostoru.

ZN ČSp mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni
in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini posebnih stro-
kovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in
zakona o varstvu okolja.

4. člen
4. Nosilci v postopku priprave
Naročnik in investitor zazidalnega načrta je DARS, Družba

za avtoceste v RS, d.d. Ljubljana, Dunajska 7.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo izbran s strani investi-

torja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih po-

segov v prostor opravi oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj Občine Brežice.

5. člen
5. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter sogla-

sja k osnutku zazidalnega načrta:
– Elektro Celje, PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Čatež,
– Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe

in gospodarske zadeve,
– VGP, Novo mesto,
– ZVNKD Novo mesto.
Če se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da

je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Glede na to, da se gradnja avtoceste odvija po pospeše-
nem postopku je potrebno tudi po pospešenem postopku zgra-
diti »nadomestne lokacije« za objekte, ki se bodo porušili na
trasi bodoče avtoceste. Iz tega razloga se priporoča, da sogla-
sodajalci pisno podajo svoje pogoje in mnenja v roku 15 dneh,
najkasneje pa v 30 po prejemu dokumentacije za pridobitev
pogojev, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.

Na izdelani osnutek ZN ČSp se priporoča da, soglasoda-
jalci pisno podajo svoje soglasje v roku 15 dneh, najkasneje pa
v 30 dneh po prejemu osnutka zazidalnega načrta ali utemelje-
no zavrnejo soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih po-
gojev v osnutku zazidalnega načrta. Zaradi drugačnih zahtev ni
možno zavrniti izdaje soglasja.

6. člen
6. Terminski plan
Osnutek ZN ČSp se dostavi strokovnim službam občine

po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnut-

ka po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je

organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k

osnutku ZN ČSp.
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Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno uteme-
ljene pripombe in predlogi ter se pridobijo soglasja pristojnih
soglasodajalcev iz 6. člena tega programa priprave.

Predlog ZN ČSp se posreduje občinskemu svetu v sprejem.

7. člen
7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Ura-

dnem listu RS.

Št. 352-504/01
Brežice, dne 6. septembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

MEŽICA

3905. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v
prostor za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, na območju Občine Mežica

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. 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) ter 6. člena navodila o merilih za to, kaj
se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski
svet občine Mežica na 25. redni seji dne 30. 8. 2001 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, na

območju Občine Mežica

1. člen
Ta odlok ureja, kaj se šteje za pomožne objekte za katere

ni potrebno lokacijsko dovoljenje, merila za te objekte, postopek
za pridobitev dovoljenja, območja v katerih je možno graditi
pomožne objekte, odmike objektov od obstoječih posestnih mej
in drugih objektov ter kaj se šteje za tekoča vzdrževanja na
obstoječih objektih.

2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. pri stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:
– montažne kovinske, lesene in zidane garaže za eno ose-

bno vozilo do tlorisne velikosti 30 m2,
– pokriti parkirni prostori, nadstreški na stanovanjskih ob-

jektih in drugi montažni leseni objekti neproizvodnega značaja
do površine 30 m2,

– drvarnice, vrtne ute, čebelnjaki in skladišča premoga,
orodja in opreme do površine 30 m2,

– zunanji bazeni, površine do 30 m2,
– vrtne in dvoriščne ograje do višine 1,20 m, če niso v

nasprotju z interesi upravljavca ali kako drugače vplivajo na cesto
in promet,

– škarpe zložene iz montažnih elementov in suhozidovi do
višine 1,2 m če so temeljeni,

– oporni in podporni zidovi do višine 1 m,
– dimniki, postavitve anten in naprav za izkoriščanje son-

čne energije,
– tipske greznice z atestom,
– rezervoarji za lahko kurilno olje in rezervoarji za TNP

(tekoči naftni plin) do vsebine 2000 kg oziroma prostornine 5 m3

in preureditve obstoječih kotlovnic;
2. pri objektih namenjenih kmetijski dejavnosti:
– skednji, kašče, hlevi, staje za drobnico, lope za shranjeva-

nje sena, krme, stelje, orodja in mehanizacije, površine do 30 m2,

– tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom, če
ne presegajo 90 m3 prostornine,

– gnojne jame do prostornine 80 m3 in gnojišča za potrebe
kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 30
m2, če niso locirana v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih
objektov,

– enojni kozolci in enojni kozolci z nadstrešnico do dolžine
15 m,

– čebelnjak s točkovnimi temelji do 30 m2;
3. pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:
– zasteklitve balkonov po enotnem projektu,
– oblikovanje zimskih vrtov in nadstreškov po enotnem pro-

jektu za celotno zgradbo, v velikosti do 30 m2,
– postavitev kolesarnic do 30 m2,
– vetrolovi;
4. drugi pomožni objekti in naprave ter posegi:
– postavitve mikrourbane opreme ter dopolnilne opreme

obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in na-
prav za rekreacijo in turizem,

– zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslovnih in-
dustrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m,

– stalne ograje za pašno živino do 1,5 m,
– reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki niso prometni

znaki,
– verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do tlorisne

velikosti 6 m2,
– umetniška dela, spominske plošče in obeležja, doprsni

kipi in podobna obeležja,
– tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih do

100 m2,
– rekonstrukcije ter modernizacije javnih cest in naprav za

umiritev prometa,
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z

omejenimi možnostmi gibanja,
– ureditev prostorov za smetnjake,
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih,
– manjše vlečnice z močjo največ 4 kw za lastne potrebe

fizičnih oziroma civilnopravnih oseb.

3. člen
Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na pa-

sovnih ali točkovnih temeljih. Postavijo se lahko samostojno ali
kot prizidek ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.

Pomožni objekti so lahko le pritlični, nepodkleteni – razen
vkopanih kleti, višina etaže je lahko največ do 3 m.

4. člen
Odmik posameznega pomožnega objekta od meje napu-

šča do posestne meje znotraj obstoječe funkcionalno zaključe-
ne parcele v naselju mora biti v skladu z odmiki, ki jih določa
občinski prostorski akt ob soglasju soseda pa je lahko ta odmik
tudi manjši.

Odmik posameznega pomožnega objekta zunaj naselja
(ureja PUP) od posestne meje mora biti najmanj 4 m, ob soglasju
soseda pa je lahko ta odmik tudi manjši.

V mestnem jedru, kjer predstavljajo objekti vezano celoto,
je v primeru obnove fasade, obnove oken, vrat in strehe, možno
izdati dovoljenje brez soglasja soseda.

Odmik pomožnih objektov od javnih komunalnih infrastruk-
turnih objektov se določa v skladu s posebnimi predpisi oziroma
s predpisi zadevnega področja v danem okolju.

5. člen
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni potrebno

lokacijsko dovoljenje, se štejejo vsa dela s katerimi:
– se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit objekta in

njegov izgled,
– se ne posega v konstrukcijske elemente,
– se ne zahteva novih komunalnih priključkov ali povečanje

obstoječih,
– se ne spreminja osnovna funkcija in zmogljivost objekta.

6. člen
K vlogi za dovolitev priglašenih del iz 2. člena tega odloka

je potrebno priložiti:



Stran 7522 / Št. 73 / 17. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– kopijo katastrskega načrta,
– opis predvidenih del,
– skico z merami nameravanega posega.
Upravni organ lahko v teh zadevah opravi tudi lokacijski

ogled na kraju samem.
7. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih
objektih in drugih posegih v prostor za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje Občine Mežica (Uradni list RS, št. 58/99).

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi pa

se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-42/01
Mežica, dne 30. avgusta 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

3906. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine
Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na
podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanja naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in sledeči) ter 16. člena statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski
svet občine Mežica na 25. seji dne 30. 8. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine

Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986–2000 (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/86 in
sledeči; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986–1990 (Medobčinski uradni vestnik,
št. 20/86 v delu, ki se nanaša na območje Občine Mežica.

Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ravne na Koroškem se v delu, ki se nanaša na območje
Občine Mežica preimenuje v prostorske sestavine dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Mežica za obdobje 1986–
2000, dopolnjen 1998 (v nadaljevanju: dolgoročni in srednje-
ročni plan).

2. člen
Občina Mežica s tem odlokom spreminja prostorske sesta-

vine dolgoročnega ter srednjeročnega plana zaradi in v obsegu
naštetih novih dejstev:

1. novega teritorialnega obsega Občine Mežica,
2. spremenjenih obveznih izhodišč prostorskih sestavin

dolgoročnega ter srednjeročnega plana RS,
3. spremenjenih območij ter režimov varovanja naravne in

kulturne dediščine,
4. širitve in nove definicije obsega naselij, kot je razvidno iz

priložene kartografske dokumentacije,
5. izjemnih in drugih posegov na območja kmetijskih zem-

ljišč kot posledice pobud lokalne skupnosti ali občanov, na
naslednjih območjih:

– poseg št. 1.: območje REHT; parc. št. 259/1, 259/2,
260, 261/2, k.o Meža Takraj,

– poseg št. 2.: območje GRAUF; parc. št. 475,478, 479,
480/1, 482/1, 486, 489, 491, k.o. Meža Takraj,

6. sprememb gozdnega roba kot posledice krčenja in za-
raščanja,

7. drugih sprememb.
Prostorske sestavine dolgoročnega ter srednjeročnega pla-

na Občine Mežica so, po upoštevanju vseh naštetih sprememb,
tekstualno obdelane v obveznih obrazložitvah in grafično eviden-
tirane na kartografski dokumentaciji, kar je sestavni del tega
plana.

3. člen
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Mežica sestavljajo:
A) odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Mežica za ob-
dobje 1986–2000, dopolnjen 1998 z naslednjo vsebino:

I. Dolgoročni plan
1. Uvod
1.1. Položaj občine v širšem prostoru
1.2. Stanje v prostoru
1.3. Demografska problematika, značilnosti poselitve in

družbene dejavnosti
1.4. Problematika prostora in možnosti za spreminjanje

namenske rabe
2. Cilji in usmeritve dolgoročnega prostorskega razvoja
2.1. Globalne usmeritve razvoja v prostoru
2.2. Cilji demografskega razvoja in poselitve prebivalstva
2.3. Cilji in usmeritve za razvoj poselitve
2.4. Cilji razvoja družbenih, oskrbnih, storitvenih in proiz-

vodnih dejavnosti
2.5. Cilji in usmeritve ekološkega razvoja
3. Zasnova razvoja v prostoru
3.1. Zasnova namenske rabe prostora
3.1. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami

prostorsko izvedbenih aktov
3.2. Zasnova rekreacije in turizma v naravnem okolju
3.4. Zasnova prometnega omrežja
3.5. Zasnova vodnega gospodarstva
3.6. Zasnova komunalnega omrežja
3.7. Zasnova energetskega omrežja
3.8. Zasnova telekomunikacijskega omrežja
3.9. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
4. Urbanistična zasnova naselja Mežica
5. Uresničevanje dolgoročnega plana
5.1. Program raziskovanj, analiz in študij, potrebnih za

uresničevanje in dopolnjevanje plana
5.2. Merila, načela in pogoji za urejanje prostora
5.3. Obvezna izhodišča za pripravo Srednjeročnega plana
II. Srednjeročni plan
1. Uvod
1.1. Temeljni cilji varstva okolja in urejanja prostora
2. Izhodišča in cilji razvoja posameznih dejavnosti v prostoru
2.1. Prebivalstvo in zaposlovanje
2.2. Stanovanjska gradnja
2.3. Družbene dejavnosti
2.4. Oskrbne in storitvene dejavnosti
2.5. Proizvodna in obrtna dejavnost
2.6. Počitniška naselja
2.7. Območja za rekreacijo in turizem
2.8. Promet in zveze
2.9. Vodnogospodarske ureditve
2.10. Komunalna dejavnost
2.11. Energetika
2.12. Kmetijske in gozdne površine
2.13. Območja mineralnih surovin
2.14. Varovanje naravne in kulturne dediščine
2.15. Varstvo in izboljšanje okolja
2.16. Stavbno zemljiško gospodarstvo
3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
3.1. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba

prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z ureja-
njem prostora
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3.2. Priprava strokovnih podlag in prostorsko izvedbenih
aktov (PIA)

3.3. Usmeritve za pripravo PIA in predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora

3.4. Geodetska dela
3.5. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala

kompleksna graditev ali prenova (razen za območja, kjer so spre-
jete Urbanistične zasnove za urejanje naselij širšega pomena)

3.6. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
3.7. Urejanje posegov v prostor izven naselij
B) Kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana
I. Dolgoročni plan
1.1. Zasnova urejanja prostora
1. Zasnova namenske rabe prostora (merilo 1:25.000)
2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami

prostorsko izvedbenih aktov (merilo 1:25.000)
3. Zasnova rekreacije in turizma v naravnem okolju (merilo

1:25.000)
4. Zasnova prometnega omrežja (merilo 1:25.000)
5. Zasnova vodnega gospodarstva (merilo 1:25.000)
6. Zasnova komunalnega omrežja (merilo 1:25.000)
7. Zasnova energetskega omrežja (merilo 1:25.000)
8. Zasnova telekomunikacijskega omrežja (merilo 1:25.000)
9. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine (merilo

1:25.000)
1.2. Urbanistična zasnova naselja Mežica v merilu 1:1000
1. Zasnova namenske rabe površin
2. Zasnova in opredelitev načinov urejanja posameznih

območij s prostorsko izvedbenimi akti ter zaporednostjo izvedbe
3. Zasnova in usmeritve za prometno ureditev
4. Zasnova in usmeritve za urejanje komunalne infrastruk-

ture
5. Zasnova in usmeritve za urejanje energetskega omrežja
6. Zasnova urejanja varstvenih območij
7. Zasnova urejanja zelenih površin v naselju
II. Srednjeročni plan
2.1. Pregledna karta z razdelitvijo listov merila 1:5.000

(merilo 1:50.000)
2.2. Zasnova srednjeročnega razvoja občine
1-10 Pregledni katastrski načrti (merilo 1:5.000).

4. člen
Po objavi tega odloka v Uradnem listu RS prenehajo za

Občino Mežica veljati naslednji planski akti:
– dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem od

leta 1986–2000 v delu, ki se nanaša na Občino Mežica (Me-
dobčinski uradni Vestnik mesta Maribor, Mariborskih občin ter
občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slo-
venj Gradec, št. 20/86),

– spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine
Ravne na Koroškem v delu, ki se nanaša na območje Občine
Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (Medobčinski
uradni vestnik, št. 17/89),

– dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem od
leta 1986–2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 v delu, ki
se nanaša na Občino Mežica (Medobčinski uradni Vestnik, št.
18/90).

– do sprejetja novih, veljajo vsi ostali sprejeti prostorsko
izvedbeni akti Občine Ravne na Koroškem, na območju Občine
Mežica.

Na območjih, za katere je predvidena izdelava prostorsko
izvedbenih načrtov, so dovoljena samo vzdrževalna dela, novo-
gradnje niso dopustne.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-1/99-1/01
Mežica, dne 30. avgusta 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

3907. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
Občini Mežica

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št.
1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99
in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 25. redni seji dne
30. 8. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v

Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih pristojni

organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda sogla-
sje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost.

2. člen
Gostinski obrati in kmetije določijo podaljšan obratovalni čas

samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju
določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno
opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni
čas tudi za vsako enoto posebej.

Gostinec ali kmet (v nadaljevanju: gostinec) mora prijaviti poda-
ljšan obratovalni čas najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja po
podaljšanem obratovalnem času. Enako velja tudi za vsako spremem-
bo podaljšanega obratovalnega časa.

II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS

3. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanemu obra-

tovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata, če opravlja gostin-
sko dejavnost izven rednega obratovalnega časa.

4. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v

podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo naslednje značilnosti
območja Občine Mežica:

– turizem,
– potrebe gostov,
– varstvo pred hrupom,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov.

5. člen
Gostinec lahko določi in zaprosi za podaljšan obratovalni čas

gostinskega obrata ali kmetije, kot sledi:
– gostilne in izletniške kmetije od ponedeljka do četrtka, od 22.

do 24. ure ter v petek, soboto in nedeljo od 22. do 2. ure naslednjega
dne,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči med 22. in 24.
uro,

– diskoteke med 22. in 4. uro naslednjega dne.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prosto-

rih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko tako dejavnost opravlja
od 15. aprila do 30. septembra v podaljšanem obratovalnem času, in
sicer:

– gostilne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari
in vinotoči med 22. in 23. uro.

Diskoteke svoje dejavnosti ne smejo opravljati zunaj zaprtih
prostorov.

6. člen
Gostinski obrati v stanovanjskih objektih ali v objektih v stano-

vanjskih naseljih lahko obratujejo le med 6. in 22. uro, po 22. uri pa,
če pristojnemu občinskemu organu prinesejo pisno soglasje lastnika
objekta.
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7. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan obratovalni čas na obrazcu, ki

je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejav-
nost (Uradni list RS, št. 78/99) za tekoče leto od 1. 1. do 31. 12.

Možne so tudi spremembe med letom, vendar se potrdijo največ
do 31. 12.

8. člen
Gostinec oziroma kmet vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti

soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik
lokala.

Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni od dneva
vložitve vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o
podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.

9. člen
Soglasje občinske uprave se izda za eno leto. Po preteku te dobe

mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do poda-
ljšanega obratovalnega časa preneha.

10. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska

uprava izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega
obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, proti-
hrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost
itd.). Dokler ti pogoji niso izpolnjen, občinska uprava gostincu soglasja
k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmeti-
je, ne izda.

III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V PODALJŠANEM ČASU

11. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano

soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za soglasje za obratovanje
v dodatnem podaljšanem času, in sicer v petek in soboto po predhodni
najavi gostov. Soglasje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu
ali kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, prireditve,
obletnice, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena
(lokalni prazniki, proslave društev in drugo.)

12. člen
Če je bilo soglasje že izdano zaradi prireditve iz prejšnjega člena,

je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v go-
stinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

13. člen
Soglasja so vezana na točno določena časovna obdobja in ne

veljajo za ostale dni.

14. člen
Ne glede na preostale določbe, navedene v 11. členu tega

pravilnika, lahko gostinec oziroma kmet na podlagi 17. člena pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 – v
nadaljevanju: republiški pravilnik), brez soglasja pristojnega občinskega
organa obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas, na dan pred prazniki
določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po
enkrat).

IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU

15. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se

lahko med letom prekliče v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma

krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi
kršitev javnega reda in miru, v času podaljšanega odpiralnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije,

– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega
obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije oziroma s
strani pristojnih inšpekcijskih organov,

– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega
časa gostinskega obrata oziroma kmetije,

– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastani-
tvenem objektu,

– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani občinske
uprave,

– drugih utemeljenih razlogov.
Za odvzem soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena

morajo biti na voljo zapisnik policije oziroma inšpekcijskih služb.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prvega odstavka tega

člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest
mesecev vnaprej.

V. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso zajete v tem

pravilniku, se uporabljajo določbe republiškega pravilnika.

17. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan uskladiti svoj obratovalni čas

gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika
obratuje v daljšem obratovalnem času, s tem pravilnikom v treh mesecih
od uveljavitve.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 332-01-1/00
Mežica, dne 30. avgusta 2001.
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