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Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Čile

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Čile
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem v Buenos Airesu
imenujem mag. Bojana Grobovška.
Št. 001-09-14/01
Ljubljana, dne 10. oktobra 2001.

Št. 001-10-3/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4211.
4209.

Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike
Slovenije v Helsinkih

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
prvega odstavka 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije
v Helsinkih
Odpre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v
Helsinkih.
Št. 001-10-2/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

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 delo in zasluge pri znanstvenem, pedagoškem in
drugem delu na področju slovenistike v Avstriji podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Stanislavu Hafnerju.
Št. 996-01-32/2001
Ljubljana, dne 10. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA
4212.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 97/00 in 62/01) se v
4. členu doda novi odsek hitre ceste Ajdovščina–Vipava,
zaradi česar se spremeni določitev poteka in dolžine hitre
ceste, označene s številko H4, tako da se glasi:

Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

H4

A1

[Razdrto – Podnanos – ] Vipava – Ajdovščina – Nova Gorica

Meja Italija

29,383

MV

2. člen
V 5. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina glavne ceste I. reda, označene s številko 12, tako da
se glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

12

A1

Razdrto – Podnanos

H4

13,375

MP

3. člen
V 6. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina glavne ceste II. reda, označene s številko 105, tako
da se glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

105

H1

Karteljevo – Novo mesto (Bršljin – obvoznica – Ločna – Krka)
– Metlika in Mačkovec – Novo mesto

Meja RH

36,810

MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

107

59,765

MP

Meja Italija

35,180

MP

4. člen
V 8. členu uredbe se spremeni določitev potekov in
dolžine dveh regionalnih cest II. reda, označenih s številkama 430 in 444, tako da se glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

430

1

444

H4

Maribor (Ptujska) – Slivnica – Slovenska Bistrica – Slovenske
Konjice – Celje
Vipava – Ajdovščina (obvoznica) – Selo – Nova Gorica –
Rožna dolina

5. člen
V 9. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina regionalne ceste III. reda, označene s številko 651,
tako da se glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

651

215

Trebnje – Novo mesto (Bršljin )

105

16,090

MP
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6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-28/2001-1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4213.

Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste

Na podlagi 18. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) je Vlada Republike Slovenije na 44. seji
dne 4. 10. 2001 sprejela

SKLEP
o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste

Št.
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Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Vlada Republike
Slovenije na 44. seji dne 4. 10. 2001 sprejela

SKLEP
o prenosu nadomeščenih delov državnih cest
med občinske ceste
I
Nadomeščeni del državne ceste G1-13 v Mariboru, v
dolžini 1180 m, od križišča s Ptujsko cesto do konca priključnih ramp novega križišča pri Špedtransu, se prenese
med občinske lokalne ceste.
II
Nadomeščeni del državne ceste G2-105 v Novem mestu, v dolžini 4015 m, od križišča Bučna vas pri cestnem
podjetju Novo mesto po Ljubljanski cesti in naprej po Seidlovi cesti do mostu čez Krko pri tovarni Krka, se prenese
med občinske lokalne ceste.

I
Opusti se del državne ceste G1-13 (Maribor (Ptujska)
– Slivnica), na odseku št. 0273 (Maribor (Ptujska) – Hoče),
od km 0,000 do km 1,180, ki je bil nadomeščen z izgradnjo
obvozne ceste v Mariboru, od Ptujske ceste do Titove ceste
v Mariboru.

III
Nadomeščeni del državne ceste R3-651, v skupni dolžini 310 m, to je odsek št. 1442 Novo mesto (Kandija –
občina) v celoti, se prenese med občinske lokalne ceste.

II
Opusti se del državne ceste G2-105 (Karteljevo – Novo mesto), na odseku št. 0252 od km 3,060 do km 4,190
(konec odseka 0252) in odsek 0253 (Novo mesto (Bršljin –
Krka)), ki je bil nadomeščen z izgradnjo obvozne ceste v
Novem mestu.

IV
Nadomeščeni del državne ceste G1-12 (Razdrto – Vipava – Log), na odseku št. 0345 (Manče – Log), zaradi
izgrajene deviacije priključevanja na hitro cesto H4 pri Vipavi, in ki se nanaša na priključevanje občinske ceste LC
458460 na to deviacijo, se prenese med občinske lokalne
ceste.

III
Opusti se odsek državne ceste R3-651, št. 1442 Novo mesto (Kandija –občina), v skupni dolžini 310 m, ki je bil
nadomeščen z izgradnjo obvozne ceste v Novem mestu.
IV
Opusti se dele državne ceste G1-12 (Razdrto – Vipava
– Log), na odseku št. 0345 (Manče – Log), v skupni dolžini
750 m, ki bodo nadomeščeni z deviacijo ceste zaradi izgradnje priključka na hitro cesto H4 pri Vipavi.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-22/2001-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije

V
Opuščeni deli državne ceste iz prejšnje točke tega
sklepa, razen dela, ki se nanaša na priključevanje občinske
ceste LC 458460 na novo zgrajeno deviacijo, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem, kar je sestavni
del investicije v rekonstrukcijo ceste, s katero so bili nadomeščeni.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-22/2001-2
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4215.

Pravilnik o kakovosti univerzalnih storitev

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o kakovosti univerzalnih storitev
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa zahteve glede kakovosti univerzalnih storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji
pomen:
1. Agencija Republike Slovenije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v
nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v
interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko
delovanje trga telekomunikacij.
2. Čas vzpostavljanja zveze je čas, merjen v sekundah
na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je
telekomunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, pa do trenutka, ko kličoči prejme
znak za zasedeno ali za zvonjenje ali signal javljanja.
3. Delež delujočih javnih govorilnic je odstotek delujočih javnih govorilnic glede na celotno število vseh javnih
govorilnic.
4. Delež ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem
računu je delež telefonskih računov, na katere so se naročniki pritožili.
5. Delež neuspelih klicev je razmerje v odstotkih med
neuspelimi klici in vsemi poizkusi vzpostavitve zvez v določenem časovnem obdobju.
6. Dostopovni vod je povezava od omrežne priključne
točke pri naročniku do vstopne točke krajevne centrale ali
oddaljenega koncentratorja, pri čemer se upošteva tistega,
ki je bližji naročniku.
7. ITU je mednarodna telekomunikacijska zveza.
8. Javna govorilnica je javnosti dostopni telefonski aparat, ki se ga aktivira ali s kovanci ali s telefonsko kartico ali z
bančno kartico.
9. Neuspeli klic je klic na veljavno številko, ki je bila
pravilno zavrtena ali odtipkana po znaku za izbiranje, kjer se
po 30 sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na dostopovnem vodu kličočega ne pojavi znak za zasedeno ali za zvonjenje ali
signal javljanja.
10. Pogostost okvar na dostopovni vod je razmerje
med veljavnimi prijavami okvarami v določenem obdobju in
povprečnim številom dostopovnih vodov v danem omrežju v
istem obdobju.
11. Reakcijski čas posredovalca za vzpostavljanje zvez
je čas, ki preteče od trenutka, ko telekomunikacijsko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze,
do trenutka, ko telefonist-posredovalec odgovori na klic.
12. Reakcijski čas službe informacij o naročnikih je
čas, ki preteče od trenutka, ko telekomunikacijsko omrežje
prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, do
trenutka, ko se oglasi telefonist iz službe informacij o naročnikih ali enakovreden, z glasom aktivirani sistem.
13. Rok odprave okvar je čas, merjen v urah, ki preteče od sprejetja veljavne prijave okvare, pri za to namenjeni
operaterjevi službi, do odstranitve okvare in povrnitve v prejšnje stanje.
14. Rok za izvedbo začetne priključitve je čas, ki preteče od tedaj, ko operater prejme uporabnikovo zahtevo za
zagotovitev določene telekomunikacijske storitve, pa do trenutka, ko je priključitev uspešno izvedena in uporabnik lah-
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ko to storitev uporablja. Zahteva je lahko dana ali ustno ali
pisno ali v drugi dogovorjeni obliki.
15. Veljavna prijava okvar je prijava prekinitve ali poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v operaterjevem
telekomunikacijskem omrežju ali kateremkoli od medomrežno povezanih javnih telekomunikacijskih omrežij. Pri tem se
ne upošteva okvar kakršnekoli opreme na uporabniški strani
omrežne priključne točke.
16. Zakasnitev znaka za izbiranje je čas, ki preteče
od takrat, ko uporabnik dvigne telefonsko slušalko in s tem
zaseže dostopovni vod, do takrat, ko zasliši znak za izbiranje.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu.
II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI UNIVERZALNIH
STORITEV
3. člen
(merjenje kakovosti)
(1) Kakovost univerzalnih storitev meri operater univerzalnih storitev v skladu z definicijami, metodami merjenja in
zahtevami za predstavitev rezultatov iz tega pravilnika ter
dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Rezultate meritev, pridobljene v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena, operater univerzalnih storitev posreduje agenciji skladno z določbami zakona in tega pravilnika.
4. člen
(poročanje agenciji)
(1) Operater univerzalnih storitev mora do 1. aprila v
tekočem letu agenciji pisno in v elektronski obliki dostaviti
podatke za preteklo leto v zvezi z/s:
1. rokom za izvedbo začetne priključitve,
2. pogostostjo okvar na dostopovni vod,
3. zakasnitev znaka za izbiranje,
4. rokom odprave okvar,
5. deležem neuspelih klicev,
6. časom vzpostavljanja zveze,
7. reakcijskim časom posredovalca za vzpostavljanje
zvez,
8. reakcijskim časom službe informacij o naročnikih,
9. številom javnih govorilnic,
10. deležem delujočih javnih govorilnic,
11. deležem utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti
v telefonskem računu.
(2) Podatki o deležu neuspelih klicev in o času vzpostavljanja zvez morajo biti prikazani ločeno za klice znotraj
Republike Slovenije in v tujino.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti
prikazani tudi posebej za vsako geografsko regijo s svojo
področno kodo.
(4) Operater univerzalnih storitev mora podatke iz prvega odstavka tega člena agenciji dostaviti tudi na njeno zahtevo v roku 30 dni od postavitve zahteve.
(5) Agencija je upravičena, da preveri točnost in resničnost dostavljenih podatkov ter lahko v ta namen zahteva, da
ji operater predloži poročila o opravljenih meritvah in drugo
dokumentacijo.
5. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Agencija opozori operaterja univerzalnih storitev, če
ne dosega predpisane kakovosti univerzalnih storitev ali če
ne izvaja univerzalnih storitev v skladu s tem pravilnikom.
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(2) Operater univerzalnih storitev mora v roku enega
meseca od opozorila iz prejšnjega odstavka tega člena agencijo obvestiti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za odpravo
pomanjkljivosti, in jih, razen v izjemnih primerih, ki jih mora
za vsak primer posebej obrazložiti in poslati agenciji v soglasje, začeti izvajati najkasneje tri mesece po posredovanju
obvestila.
III. ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNIH STORITEV
6. člen
(čas zagotavljanja storitev)
(1) Univerzalne storitve v fiksnem javnem telefonskem
omrežju morajo biti na voljo nepretrgoma štiriindvajset ur na
dan in sedem dni v tednu.
(2) Operater univerzalnih storitev mora organizirati službo za pomoč pri vzpostavljanju zvez in službo informacij o
naročnikih, ki morata delovati nepretrgoma štiriindvajset ur
na dan in sedem dni v tednu.
7. člen
(prenos faksimilnih sporočil in podatkov)
Fiksno javno telefonsko omrežje, s katerim upravlja
operater univerzalnih storitev, mora poleg govora zagotavljati vsaj prenos faksimilnih sporočil skupine III v skladu s
priporočili ITU –T serije T in prenos podatkov s pomočjo
modema s prenosno hitrostjo, ki omogoča funkcionalni dostop do interneta.
8. člen
(prijava in odprava okvar)
(1) Operater univerzalnih storitev mora organizirati službo, namenjeno prijavi okvar, ki deluje nepretrgoma štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Prijave okvar morajo biti zabeležene s pomočjo računalniško podprtega sistema obdelave podatkov.
(3) Operater univerzalnih storitev mora organizirati tudi
službo, ki skrbi za odpravo okvar.
9. člen
(klici na številki 112 in 113)
(1) Dostop do številk 112 in 113 mora biti neomejen in
brezplačen.
(2) Operater univerzalnih storitev mora poskrbeti za izsledljivost klicev na številki 112 in 113.
(3) Operater mora prevzemniku klicev na številkah 112
in 113 ob klicu posredovati telefonsko številko kličočega.
10. člen
(storitve javnih govorilnic)
(1) Javne govorilnice morajo zagotavljati vsaj:
1. brezplačen in neoviran dostop do številk 112 in 113
tudi brez sredstev za njihovo aktiviranje z identifikacijo kraja
javne govorilnice,
2. dostop do storitev službe informacij o naročnikih,
3. prikaz tekočega plačila,
4. neoviran dostop do vseh nekomercialnih telefonskih
številk,
5. tonsko izbiranje.
(2) V javnih govorilnicah morajo biti na voljo vsaj naslednji podatki:
1. o veljavnih pogojih uporabe javnih govorilnic, cenah
pogovorov in številkah 112 in 113,
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2. o lastniku (operaterju) javne govorilnice,
3. o javnih govorilnicah, ki se nahajajo v bližini in so v
lasti istega operaterja,
4. navodilo, kako ravnati v primeru okvar.
(3) Operater univerzalnih storitev mora sproti poskrbeti
za posodobitev podatkov, ki so se spremenili.
11. člen
(število javnih govorilnic)
Operater univerzalnih storitev mora, upoštevaje potrebe uporabnikov, zagotoviti vsaj tolikšno število javnih govorilnic, kot jih je bilo v Republiki Sloveniji 1. januarja 2001.
IV. KAKOVOST UNIVERZALNIH STORITEV
12. člen
(rok za izvedbo začetne priključitve)
(1) Kadar rok za izvedbo začetne priključitve ni vnaprej
dogovorjen, ne sme biti čas, v katerem je bilo v enem letu
uspešno izvedenih 95% priključitev, daljši od 7 koledarskih
dni.
(2) Kadar je rok za izvedbo začetne priključitve vnaprej
dogovorjen, mora biti v enem letu v dogovorjenem roku
izvedenih vsej 97% začetnih priključitev.
13. člen
(pogostost okvar na dostopovni vod)
Pogostost okvar na dostopovni vod v enem letu ne sme
preseči 15%.
14. člen
(zakasnitev znaka za izbiranje)
Zakasnitev znaka za izbiranje ne sme biti daljša od
dveh sekund.
15. člen
(rok odprave okvar)
(1) Pri določanju roka odprave okvar se upošteva vse
odpravljene okvare v obdobju enega leta v skladu z dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Do odprave 80% okvar na dostopovnih vodih, ne
sme preteči več kot 24 ur.
(3) Okvare pri klicih na številke 112 in 113 morajo biti
prednostno odpravljene štiriindvajset ur na dan in sedem dni
v tednu.
16. člen
(delež neuspelih klicev)
(1) Delež neuspelih klicev se določi na osnovi realnih
prometnih podatkov v skladu z dokumentom ETSI EG 201
769-1.
(2) Delež neuspelih klicev v Republiki Sloveniji v enem
letu ne sme preseči 5%.
17. člen
(čas vzpostavljanja zveze)
(1) Čas vzpostavljanja zveze se določi na osnovi realnih
prometnih podatkov v skladu z dokumentom ETSI EG 201
769-1.
(2) Povprečni čas vzpostavljanja zveze v Republiki Sloveniji v enem letu ne sme biti daljši od treh sekund.
(3) Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80% zvez, v enem letu ne sme biti daljši od petih sekund.
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18. člen
(reakcijski čas posredovalca
za vzpostavljanje zvez)
(1) Povprečni reakcijski čas posredovalca za vzpostavljanje zvez v enem letu ne sme preseči petnajst sekund.
(2) Odstotek klicev, na katere odgovorijo posredovalci
za vzpostavljanje zvez v dvajsetih sekundah, ne sme biti
manjši od 80%.
19. člen
(reakcijski čas službe informacij o naročnikih)
(1) Povprečni reakcijski čas službe informacij o naročnikih v enem letu ne sme preseči petnajst sekund.
(2) Odstotek klicev, na katere odgovori služba informacij o naročnikih v dvajsetih sekundah, v enem letu ne sme
biti manjši od 80%.
20. člen
(delež delujočih javnih govorilnic)
Delež delujočih javnih govorilnic v enem letu ne sme
pasti pod 98% vseh javnih govorilnic.
21. člen
(delež ugovorov zaradi nepravilnosti
v telefonskem računu)
Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu v enem letu ne sme biti večji od 0,5%.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(prehodna določba)
Tuji dokumenti, navedeni v tem pravilniku, se začnejo
uporabljati z dnem uveljavitve v Republiki Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-20/2000
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

4217.

Odločba o imenovanju Kmetijsko gozdarskega
zavoda Maribor v Organizacijo za kontrolo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi 1. člena pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 56/01) in javnega razpisa za imenovanje organizacij
za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 69/01), minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdaja naslednjo

ODLOČBO
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ul. 14,
2000 Maribor, imenujem za Organizacijo za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, za izvajanje kontrole
nad ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Št. 321-01-42 /01
Ljubljana, dne 25. septembra 2001.

23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št. 2680-13/2001
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

4216.

Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic
1. člen
V pravilniku o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
(Uradni list RS, št. 97/00, 27/01 in 75/01) se 29.a členu
besedilo “21. 10. 2001” nadomesti z besedilom “21. 4.
2002”.

4218.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBA
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01 in 62/01) se v prilogi 1 za besedilom
»dežela Spodnja Saška« doda besedilo », dežela Brandenburg«.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-2
Ljubljana, dne 9. oktobra 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

4219.

Odločba o prepovedi oddaje v promet in
uporabe ledvic divjih parkljarjev

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov škodljivih snovi v živilih

ODLOČBO
o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic
divjih parkljarjev
I
Veterinarska Uprava Republike Slovenije na podlagi
rezultatov sistematičnega nadzora nad vsebnostjo ostankov
škodljivih snovi v živilih in ocene tveganja ugotavlja, da so
ledvice divjih parkljarjev v Republiki Sloveniji kontaminirane
s kadmijem preko dovoljene vrednosti.
II
Da bi preprečili škodljive posledice zaradi vsebnosti
škodljivih snovi preko dovoljene vrednosti, se prepoveduje
oddaja v promet in uporaba ledvic divjih parkljarjev, uplenjenih na območju Republike Slovenije, za prehrano ljudi.
III
Ledvice divjadi, ki so predmet te odločbe, je potrebno
v zbiralnicah divjadi po veterinarskem pregledu oceniti kot
zdravstveno neustrezne in jih neškodljivo odstraniti.
IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-378/01
Ljubljana, dne10. septembra 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

USTAVNO SODIŠČE
4220.

Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka
34. člena in tretjega odstavka 34. člena statuta
Mestne občine Celje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Mirka Frica Krajnca in Mirana Gracerja iz Celja, na seji dne 20. septembra 2001

Št.

82 / 19. 10. 2001 / Stran 8243
o d l o č i l o:

1. Besedilo v prvem stavku prvega odstavka 34. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
37/97 in 28/99), ki se glasi: “ima toliko članov, kolikor
strank je s svojimi člani zastopanih v svetu, s tem, da” se
razveljavi.
2. Tretji odstavek 34. člena statuta Mestne občine
Celje se razveljavi.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti drugega odstavka 21. člena in drugega odstavka
24. člena statuta Mestne občine Celje se zavrne.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepov Mestnega sveta mestne občine Celje,
sprejetih na seji dne 2. 2. 1999, o imenovanju predsednikov in članov delovnih teles in članov nadzornega odbora
Mestne občine Celje se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnika sta vložila pobudo kot svetnika Mestnega
sveta mestne občine Celje, izvoljena na listah volivcev na
lokalnih volitvah 1998. Menita, da izpodbijane določbe statuta Mestne občine Celje (v nadaljevanju: statut), ki določajo, da so odbori mestnega sveta, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, statutarna komisija in nadzorni odbor sestavljeni le iz tistih svetnikov, ki so člani političnih strank, pomenijo omejevanje pravic svetnikov, ki so bili izvoljeni na listah volivcev in volivcev,
ki so glasovali zanje. Poudarjata, da so mandati svetnikov,
izvoljenih na podlagi list volivcev, enakovredni in enakopravni ter med izvoljenimi svetniki ni dopustno delati nobenih
razlik. Izpodbijane določbe statuta naj bi bile v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena in 44. členom ustave. Izpodbijani sklepi mestnega sveta o imenovanju predsednikov in
članov delovnih teles mestnega sveta in članov nadzornega
odbora naj bi pobudnikoma preprečili sodelovati pri delovanju delovnih teles mestnega sveta, s čimer naj bi bile omejene njune z ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Predlagata, naj ustavno sodišče izpodbijane določbe statuta in izpodbijane sklepe odpravi.
2. Župan Mestne občine Celje v svojem odgovoru na
pobudo navaja, da je mestni svet na 4. seji dne 30. 3. 1999
sprejel spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 28/99), s katerimi so bile izpodbijane
določbe statuta spremenjene, tako da zastopstvo političnih
strank v odborih in komisijah Mestnega sveta ni vnaprej
določeno, temveč je odločitev o sestavi odborov in komisij
prepuščena odločitvi mestnega sveta. Tudi določba
34. člena statuta, ki ureja število članov in sestavo nadzornega odbora, po mnenju župana ni v neskladju z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.
– v nadaljevanju: ZLS) in ustavo.
3. Pobudnika kljub spremembam in dopolnitvam statuta vztrajata pri pobudi. Menita, da imenovanje članov odborov ne bi smelo biti odvisno “od večinske volje v mestnem
svetu”. Ker samostojni svetniki v mestnem svetu predstavljajo manjšino, ne pride do njihove izvolitve v delovna telesa.
Zato bi moralo biti zastopanje list volivcev v delovnih telesih
mestnega sveta vnaprej določeno.
B)–I
4. S spremembami in dopolnitvami statuta Mestne
občine Celje sta bila spremenjena drugi odstavek 21. člena
in drugi odstavek 24. člena (9. in 12. člen). Tako statut ne
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določa več, da imajo “odbori toliko članov, kolikor strank je
s svojimi člani zastopanih v svetu, sestavljeni pa so tako, da
je vsaka stranka v posameznem odboru zastopana s po
enim članom.” Določa le, da imajo odbori sedem članov. S
spremembami in dopolnitvami statuta je bilo razlikovanje
med svetniki, ki so bili izvoljeni na podlagi list kandidatov
političnih strank, in svetniki, ki so bili izvoljeni na podlagi list
skupine volivcev, odpravljeno.
5. Navedbe pobudnikov, da tudi s spremenjenimi določbami ni zagotovljeno, da bi bili za člane delovnih teles
imenovani “samostojni” svetniki, torej svetniki, ki so bili
izvoljeni na podlagi kandidatur ali list kandidatov, katerih
predlagatelj je bila skupina volivcev, niso utemeljene. Vsi
člani občinskega sveta, ne glede na način njihove izvolitve,
morajo imeti v občinskem svetu enak položaj in enake
pravice ter dolžnosti. Z izvolitvijo postanejo vsi kandidati
enakopravni člani občinskega sveta. ZLS ne vsebuje določb, ki bi določenim članom občinskega sveta dajale kakšne prednosti ali posebne pravice. Sprejem posameznih
odločitev je odvisen od odločitve oziroma glasovanja posameznih članov občinskega sveta in ne od odločitve političnih strank ali skupine volivcev, ki so člane občinskega
sveta kandidirale v času volitev. Tako je tudi imenovanje
članov posameznih odborov in komisij odvisno od glasovanja posameznih članov občinskega sveta. Če ne pride do
imenovanja svetnikov, ki so bili izvoljeni na podlagi kandidature oziroma liste kandidatov skupine volivcev v odbore
in komisije občinskega sveta, oziroma njihovi predlogi niso
izglasovani, to ne pomeni, da jim je s tem onemogočeno
izvrševanje njihove funkcije ali pravice sodelovanja pri
upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave. Tako kot komisije in odbori občinskega sveta lahko tudi posamezni člani
občinskega sveta dajejo svoja mnenja in predloge. ZLS v
drugem odstavku 31. člena izrecno določa, da lahko vsak
član občinskega sveta predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen tistih, katere lahko po
zakonu ali statutu predlaga le župan.
6. Ustavno sodišče je pobudo v delu, ki se nanaša na
drugi odstavek 21. člena in drugi odstavek 24. člena statuta, zavrnilo, ker so razlogi podbudnikov, iz katerih vztrajajo
pri vloženi pobudi, kljub navedenim spremembam in dopolnitvam statuta očitno neutemeljeni.
B)–II
7. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 34. člena statuta
in glede na izpolnjene pogoje, določene v četrtem odstavku
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo postopek
z odločanjem o stvari sami.
8. S spremembami in dopolnitvami statuta ni bil ustrezno spremenjen in dopolnjen 34. člen. V prvem odstavku 34.
člena je število članov nadzornega odbora vezano na število
strank, ki so s svojimi člani zastopane v mestnem svetu (s
tem da mora imeti najmanj pet članov), na podlagi tretjega
odstavka 34. člena pa Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade pripravi predlog za
imenovanje članov nadzornega odbora “na podlagi predlogov strank, zastopanih v občinskem svetu.”
9. Člani občinskega sveta pri izvrševanju svoje funkcije
uresničujejo pravico državljanov, da po svojih predstavnikih
sodelujejo pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave.
Vsako razlikovanje članov občinskega sveta pri izvrševanju
te ustavne pravice na kakršnikoli podlagi, pomeni poseg v to
ustavno pravico. Poseg v ustavno pravico pa je na podlagi
tretjega odstavka 15. člena ustave dopusten le, če je po
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načelu sorazmernosti primeren in nujen za varstvo pravic
drugih in če obstaja sorazmerje med težo posega v prizadete pravice na eni strani ter pomembnostjo s tem zavarovanih
pravic in koristjo, ki bi bila s tem dosežena na drugi strani
(sorazmernost v ožjem smislu). Ustavno sodišče ugotavlja,
da izpodbijana določba 34. člena statuta ne prestane že
prvega pogoja strogega ustavnosodnega testa. Za obravnavano razlikovanje ne obstaja nikakršen razlog, ki bi opravičeval neenak položaj članov mestnega sveta pri izvrševanju te
ustavne pravice . Zato je ustavno sodišče v celoti razveljavilo
tretji odstavek 34. člena in tisti del besedila v prvem odstavku tega člena, ki veže število članov nadzornega odbora na
število strank, ki jim pripadajo člani sveta. Razveljavitev besedila v prvem odstavku 34. člena (2. točka izreka) pomeni,
da Mestni svet občine Celje imenuje v nadzorni odbor najmanj pet članov in to z večino glasov vseh članov izmed
občanov za dobo štirih let. V celoti pa je razveljavilo tretji
odstavek 34. člena statuta, kar pomeni, da Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade pri morebitnih novih predlogih za člane nadzornega odbora ni več vezana na predloge strank oziroma predloge
tistih članov mestnega sveta, ki so bili izvoljeni na podlagi
liste kandidatov političnih strank. Predloge za imenovanje
članov nadzornega odbora lahko navedeni komisiji poda
vsak član mestnega sveta ne glede na to, ali je bil izvoljen na
podlagi kandidature političnih strank ali skupine volivcev.
Ustavno sodišče je razveljavilo izpodbijane določbe, kar pomeni, da učinkuje razveljavitev za naprej, to je od naslednjega dne po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
10. Izpodbijani sklepi mestnega sveta o imenovanju
predsednikov in članov delovnih teles in članov nadzornega
odbora so posamični akti, ki jih ni mogoče izpodbijati s
pobudo, temveč s pravnimi sredstvi, določenimi v 67., 68.
in 69. členu ZLS. Ustavno sodišče je pristojno za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov lokalnih skupnosti, to je
splošnih aktov (četrta alinea prvega odstavka 160. člena
ustave in četrta alinea prvega odstavka 21. člena ZUstS).
Posamične akte državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil je zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin dopustno izpodbijati z
ustavno pritožbo šele potem, ko so izčrpana vsa pravna
sredstva (šesta alinea prvega odstavka in tretji odstavek
160. člena ustave ter šesta alinea prvega odstavka
21. člena, 50. in 51. člen ZUstS). Ker za obravnavanje
pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih sklepov ustavno sodišče ni pristojno, je pobudo zavrglo
(4. točka izreka).
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25. člena, drugega odstavka 26. člena in tretjega odstavka
45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Ribičič.
Št. U-I-59/99-10
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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4221.

Odločba, da drugi odstavek 45. člena zakona o
davku na dodano vrednost ni v neskladju z
ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudi družb Lassana, d.d, Ljubljana, in drugih,
na seji dne 20. septembra 2001

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 45. člena zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) ni v neskladju
z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Postopek za oceno ustavnosti določbe, da oseba, ki
opravlja dejavnost in katere vrednost opravljenega prometa
v obdobju 12 mesecev ne presega 5,000.000 SIT, ni davčni zavezanec (prvi odstavek 45. člena zakona o davku na
dodano vrednost – v nadaljevanju: ZDDV), je predlagalo več
družb, ki opravljajo frizerske storitve.
2. V prvi pobudi (družb Lassana in Frizerstvo Maribor)
sta pobudnici poudarili, da gre za dejavnost, v kateri so
davčni zavezanci v manjšini. Vzrok za to naj bi bilo dejstvo,
da so storitve namenjene predvsem končnim potrošnikom.
Ker ti v glavnem plačujejo v gotovini, naj bi imeli izvajalci
storitev možnost, da višino celotnega prometa prikrojijo tako, da se jim ni treba registrirati kot davčni zavezanec,
čeprav naj bi vrednostno določeno mejo tudi dvakratno presegali. Vhodni davek na dodano vrednost je namreč minimalen, saj ceno storitve skoraj v celoti predstavlja cena dela.
Zaradi tega naj bi imeli davčni zavezanci v primerjavi s tistimi,
ki to niso, za višino davka dražje storitve oziroma v primeru
enake cene storitve za višino davka nižji zaslužek. Razlog za
takšno stanje naj bi bila izpodbijana določba, ki naj bi bila,
ker se z njo ne ščitijo nobeni ustavno varovani interesi, v
neskladju:
– z načelom enakosti (14. člen ustave), ker z razlikovanjem po opravljenem prometu razlikuje glede na gmotno
stanje in družbeni položaj,
– s pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave), ker
slabi finančni položaj davčnih zavezancev in jih s tem, dolgoročno gledano, razlašča,
– s svobodo dela (49. člen ustave), ker omejuje možnosti zaposlitve oziroma delojemalce sili, da se zaposlujejo v
manjših podjetjih, saj naj bi bila večja podjetja prisiljena
delavce odpuščati oziroma jih ne zaposlovati na novo, in
posledično
– s pravico do socialne varnosti (50. člen ustave), ker s
povzročanjem dodatne brezposelnosti (zaradi možnega odpuščanja) ogroža socialno varnost,
– z zagotovljenim varstvom dela (66. člen ustave) in
lastnine (67. člen ustave), ker sili gospodarske subjekte v
negospodarno in nesocialno ravnanje, in
– s svobodno gospodarsko pobudo (74. člen ustave),
ker z onemogočanjem nekaterih gospodarskih subjektov
vzpostavlja nelojalno konkurenco.
3. Na zgoraj opisano dejansko stanje (majhno število
davčnih zavezancev v dejavnosti, visoki stroški dela, neizkazovanje prometa) opozarjajo tudi pobudnice, ki so vložile
kasnejšo pobudo (družbe Figaro iz Velenja, Frizerstvo Sežana iz Sežane, Brivsko frizerski salon iz Slovenskih Konjic,
Brivnice in česalnice iz Kopra, Česalnice iz Ljubljane, Nega
iz Celja, Maja iz Slovenj Gradca in Brivsko frizersko podjetje
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iz Kranja). Menijo, da je delitev oseb, ki se pri opravljanju
iste dejavnosti srečujejo na trgu, na tiste, ki so davčne
zavezanke, in tiste, ki to niso, v neskladju z načelom enakopravnosti (14. člen ustave). Hkrati poudarjajo, da so bili do
začetka uporabe ZDDV vsi izvajalci frizerskih storitev v enakem položaju, saj so po zakonu o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92 in nasl. – v nadaljevanju: ZPD) vsi plačevali
davek od prometa storitev. V nadaljevanju pobudnice še
zatrjujejo, da velik del oseb v dejavnosti ne izkazuje prometa
v skladu s predpisi; zaradi tega naj bi bila z izpodbijano
določbo v nasprotju s tretjim odstavkom 74. člena ustave
legalizirana nelojalna konkurenca. Prav tako naj bi šlo tudi za
neskladje s 66. členom ustave. V dodatno utemeljitev pobude so pobudnice priložile še mnenje Gospodarske zbornice
Slovenije, da naj bi bila ustrezna mejna vrednost prometa
3,000.000 SIT.
4. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je v odgovoru pojasnil, da je obveznost plačevanja davka na dodano vrednost povsod po Evropi odvisna
od višine opravljenega prometa, s tem da je mejna vrednost opredeljena različno; v letu 1997 je bila na Nizozemskem 400.000 SIT, na Irskem 11,000.000 SIT, nekatere
države (Grčija, Irska) pa so nižjo mejno vrednost določile
posebej za storitveno dejavnost. Z ZDDV določena meja
temelji na oceni iz leta 1995, da bi bila glede obsega
obdavčljivosti transakcij, stroškov davčne administracije,
vplivanja na ekonomski položaj prizadetih oseb ter na obremenjenost malih zavezancev z obračunavanjem davčnih
obveznosti ustrezna meja 4,000.000 SIT. V zakonodajnem postopku je bila meja nato določena z upoštevanjem
gibanja cen. Prav zaradi gibanja cen je določena meja
realno že nižja, kot je bila ob sprejemu ZDDV. Ker velja
vrednostna meja opravljenega prometa za vse osebe enako, zavračajo očitek o kršitvi načela enakosti. Hkrati še
poudarjajo, da izpodbijana določba ne vzpostavlja nelojalne konkurence, saj transakcije, ki zaradi tako določene
meje niso zajete, predstavljajo vrednostno manj kot 0,5%
vseh opravljenih transakcij. Za navedbe o kršenju lastninskih upravičenj, poseganju v svobodo dela, prosto izbiro
zaposlitve in možnosti zaposlovanja, kakor tudi za navedbe
o izogibanju davčnim obveznostim in kršenju davčnih predpisov pa menijo, da niso utemeljene.
5. Pobudnici, ki sta vložili prvo pobudo, sta kot odgovor na stališča nasprotnega udeleženca posredovali
podatek, da je bilo marca 2000 pri Obrtni zbornici Slovenije evidentiranih 2.216 frizerskih salonov, vseh davčnih
zavezancev v dejavnosti pa naj bi bilo 498. Zaradi tega
naj bi ceno na trgu oblikovali tisti, ki niso davčni zavezanci, saj so v večini. Ostale pobudnice pa so v odgovoru
zlasti menile, da je zakonodajalec s poudarjanjem realnega znižanja vrednostne meje priznal, da je meja določena
previsoko ter da pričakuje, da bo to njegovo napako
popravila inflacija.
B)
6. Ustavno sodišče je na podlagi 26. člena poslovnika
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
49/98 – v nadaljevanju: poslovnik) obe zadevi zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. Ker je bilo dejansko stanje pojasnjeno in je bila ob preizkusu pobude nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se izjavi, je ustavno
sodišče po sprejemu pobude takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami (26. člen zakona o ustavnem sodišču,
Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Na
postopek ocene ustavnosti izpodbijane določbe z vidika
pravnega interesa (kot procesne predpostavke) namreč
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uvedba stečajnega postopka nad eno izmed več pobudnic
ni imela vpliva.1
7. Po določbah ZDDV zapade, drugače kot po ZPD,
posamezen promet blaga oziroma storitev plačilu davka na
dodano vrednost pod pogojem, da ga opravi oseba, ki je
zavezanec za obračunavanje in plačevanje tega davka.2 Pri
tem se je na podlagi izpodbijane določbe kot zavezanec
dolžna registrirati vsaka oseba, katere vrednost opravljenega prometa v obdobju 12 mesecev presega 5,000.000
SIT, medtem ko se osebe, ki navedenega mejnega zneska
ne presegajo, niso dolžne registrirati, lahko pa pristojnemu
davčnemu organu kadarkoli predložijo zahtevek za začetek
obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost (četrti odstavek 45. člena ZDDV). Osebe, ki se niso dolžne
registrirati (ZDDV jih poimenuje “mali zavezanci” – gl. opredelitev 45. člena) in ki se tudi prostovoljno ne registrirajo, pri
posameznem prometu blaga oziroma storitev davka na dodano vrednost ne smejo obračunavati oziroma izkazovati na
računih. Zaradi tega tudi nimajo ne pravice do odbitka vstopnega davka ne dolžnosti vodenja knjigovodstva v skladu z
ZDDV (tretji odstavek 45. člena ZDDV).
8. Z izpodbijano določbo je zakonodajalec uzakonil denarno izraženo vrednost opravljenega prometa kot kriterij za
razlikovanje oziroma za delitev oseb na tiste, ki kot davčni
zavezanci pri posameznem prometu obračunajo davek na
dodano vrednost, in na tiste, ki davka ne obračunajo. Ker
navedeni kriterij temelji zgolj na prihodkih od prodaje, merjenih s prodajnimi cenami, ne pa tudi na gmotnem stanju oseb,
saj ni odvisen od vrednosti stvari, pravic oziroma denarja, ki
jih ima oseba v določenem trenutku, pobudnice neutemeljeno zatrjujejo, da gre za s prvim odstavkom 14. člena ustave
neskladno razlikovanje po gmotnem stanju.
9. Prav tako izpodbijana ureditev ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena ustave, saj ni mogoče pritrditi
pobudnicam, da je delitev na različne vrste oziroma razrede
zavezancev, kar posledično pomeni njihovo obdavčitev v
odvisnosti od uvrstitve v določeni razred, v neskladju z načelom enakosti. Upoštevati je namreč treba, da ima zakonodajalec na podlagi 147. člena ustave popolno fiskalno suverenost3 in s tem tudi široko polje lastne presoje.4 Glede na
navedeno in glede na to, da načelo enakosti ne pomeni
enakega zakonskega obravnavanja vseh, ne glede na različnost posameznih upoštevnih sestavin primerov (ki je v obravnavani zadevi vrednost opravljenega prometa), temveč enako obravnavanje enakih položajev ter različno obravnavanje
1 V Uradnem listu RS, št. 36-38/01 je bil med objavami sodišč objavljen
sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, da je to sodišče s sklepom opr. št. St
34/2001 z dne 9. 5. 2001 nad stečajnim dolžnikom Frizerstvo Maribor, d.d.,
začelo stečajni postopek.
2 Po ZPD se je davek od prometa proizvodov plačeval od vsakega prometa proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo ter od vsakega prometa opreme
(4. člen ZPD); davčni zavezanec je bila tista pravna oseba, zasebnik ali fizična
oseba, ki je prodala proizvod končnemu potrošniku (prvi odstavek 13. člena
ZPD). Davek od prometa storitev pa se je plačeval, če ni bilo v ZPD drugače
določeno, od prometa vseh storitev (prvi odstavek 20. člena ZPD); zavezanca
zanj sta bila pravna oseba in zasebnik, ki sta opravila storitev (prvi odstavek 22.
člena ZPD).
3 V 4. točki obrazložitve odločbe št. U-I-299/96 z dne 12. 12. 1996
(Uradni list RS, št. 5/97 in OdlUS V, 177) je ustavno sodišče med drugim
navedlo, da ima država popolno fiskalno suverenost, ki obsega pooblastilo in
pravico do ustanavljanja fiskalnih prihodkov, njihovega uvajanja in določanja
njihove višine. S predpisom, s katerim se posamezna davščina uvaja, se opredeli tudi subjekt (zavezanec, plačnik) oziroma objekt (predmet, dejanje) obdavčitve. Vrsta in način obdavčitve pa sta odvisna od ciljev ekonomske in fiskalne
politike.
4 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-10/98 z dne 22. 4. 1999 (Uradni
list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 83), v kateri je opozorilo na posebnosti načela
enakosti v davčnem pravu, navedlo, da ima zakonodajalec pri izbiri davčnega
predmeta in pri določitvi davčne osnove, davčne stopnje in davčnih oprostitev
široko polje presoje, da pa mora sprejeto odločitev dosledno – z vidika enakosti
v obremenitvi – izpeljati in se ji brez utemeljenega razloga ne more odreči (točka
5 obrazložitve).
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različnih, predstavlja izhodišče za oceno, da izpodbijana
ureditev ni v neskladju z ustavo poleg dejstva, da so enako
obravnavane oziroma v enakem položaju vse osebe, katerih
promet presega 5,000.000 SIT tudi dejstvo, da obstaja za
različno ureditev razumen in stvaren razlog, in sicer davčna
sposobnost posamezne osebe. Ta se namreč v primeru
obdavčitve posameznega prometa blaga oziroma storitev
kaže skozi višino opravljenega prometa. Navedenega pokazatelja možnost prevalitve davčnega bremena (preko določanja cen) ne izkrivlja, res pa je, da ga lahko izkrivlja neevidentiranje prometa (na kar izrecno opozarjajo pobudnice).
Vendar problem (ne)izkazovanja prometa na oceno skladnosti izpodbijane ureditve z ustavo ne vpliva. Med izkazovanjem prometa in vrednostno opredelitvijo višine opravljenega prometa kot kriterija za opredelitev kroga davčnih zavezancev namreč ni takšne medsebojne povezave, da bi ta
lahko vplivala na vsebinsko odločitev o skladnosti izpodbijane ureditve z ustavo.5
10. Iz navedenega tako izhaja, da obveznost obračuna
davka ni posledica neenakosti, nastale zaradi različnega
pravnega urejanja enakih pravnih položajev, temveč je posledica – s 14. členom ustave skladne – neenakosti v
davčni sposobnosti posameznih oseb v družbi. Tovrstna
neenakost je neizogibna. Pri osebah, ki se pri opravljanju
iste dejavnosti srečujejo na trgu, se ne odraža zgolj v (ne)preseganju uzakonjene višine prometa (uzakonjena višina
5,000.000 SIT pomeni, da zavezančev povprečni dnevni
promet, računano na obdobje 12 mesecev in 22 delovnih
dni na mesec, dosega vsaj 19.000 SIT). (Ne)enakost se
namreč odraža še npr. v samem obsegu poslovanja (količini
blaga in storitev, katero lahko posamezne osebe, ki opravljajo dejavnost, ponudijo končnim potrošnikom, ki niso davčni zavezanci) ali npr. obratovalnem času in s tem povezano
dostopnostjo do njihovih storitev oziroma v številu potencialnih potrošnikov. Poleg tega s tako ureditvijo ne odpadejo le
določeni stroški, povezani z izpolnjevanjem predpisanih obveznosti na strani malih zavezancev, temveč tudi stroški
pobiranja davka na strani davčne administracije, s katerimi
bi se izničeval učinek obdavčitve malih zavezancev.6 Iz tega
razloga je določitev davčnega zavezanca v odvisnosti od
višine opravljenega prometa, sama po sebi značilnost sistema davka na dodano vrednost. Kljub temu pa pravila za
določitev višine ni mogoče opredeliti. Višina opravljenega
prometa, kot kriterij razlikovanja, je namreč odvisna od raznovrstnih dejavnikov, kot sta med drugim tudi struktura gospodarstva in organiziranost davčne administracije. Zaradi
tega se ta kriterij razlikuje od države do države. 7
11. Izpodbijana ureditev tudi ni v neskladju s pravico
do zasebne lastnine (33. člen ustave) in določbami o pridobivanju in uživanju lastnine (67. člen ustave), čeprav ni sporno, da davki vedno prizadenejo premoženje davčnega zavezanca. Vendar pa daje že sama ustava (146. člen) v zvezi z
davki in drugimi dajatvami zadostno podlago za ugotovitev,
da vsebuje pravica do zasebne lastnine kot svoj sestavni del
5 Glede na navedbe pobudnic, da naj bi mali zavezanci evidentirali promet
le do višine, ki izpodbijanega mejnega zneska prometa ne presega, bi višje
določena meja tako morebiti pomenila več evidentiranega prometa; temu nasprotno bi nižje določena meja pomenila še manj evidentiranega prometa.
6 Iz predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na
dodano vrednost (Poročevalec DZ, št. 17/01) izhaja, da naj bi se z uveljavitvijo
spremenjenega obdobja obdavčevanja (36. člen ZDDV) znižali stroški pobiranja
davka (novela ZDDV je bila objavljena 27. 4. 2001 – gl. Uradni list RS, št.
30/01).
7 Dr. Bojan Škof v članku “Davčne oprostitve in položaj malih podjetnikov
v svetu in po slovenskem predlogu zakona o davku na dodano vrednost” (Podjetje in delo, št. 8/96, Gospodarski vestnik, Ljubljana) navaja, da izkušnje držav, v
katerih je sistem davka na dodano vrednost že uveljavljen, kažejo, da rešitev z
mejnim zneskom nima bistvenega vpliva na cene in na položaj davčnih zavezancev na trgu.
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tudi dolžnost prispevati za javne potrebe, oziroma da so
sestavni del same vsebine lastninske pravice tudi določena
premoženjska bremena (prim. odločbo št. U-I-91/98 z dne
16. 7. 1999, Uradni list RS, št. 61/99 in OdlUS VIII,156).
Zato morajo osebe v vlogi davčnega zavezanca to poseganje v svojo pravico do zasebne lastnine in njeno omejevanje
zaradi zagotavljanja funkcij lastnine, ki so v javnem interesu,
prenašati (prim. odločbo št. U-I-296/95 z dne 27. 11.
1997, Uradni list RS, št. 87/97 in OdlUS VI, 157). Z vprašanjem, kje so meje tega poseganja in omejevanja, se ustavno sodišče v predmetni zadevi ni ukvarjalo, saj pobudnice
tega vprašanja niso izpostavile.
12. Navedbe o neskladnosti izpodbijane ureditve s
svobodo dela je ustavno sodišče zavrnilo kot neutemeljene.
Vprašanje skladnosti s svobodo dela bi bilo sicer lahko
hkrati tudi vprašanje skladnosti s svobodno gospodarsko
pobudo (prvi odstavek 74. člena ustave) oziroma vprašanje
morebitnega omejevanja pri opravljanju dejavnosti, s katero
se uresničujejo pridobitni interesi v konkurenci na tržišču. V
obeh primerih gre namreč za ravnanje, ki je usmerjeno na
trajno ustvarjanje eksistenčnih podlag. Zaradi tega bi bilo
tako možno poklic enačiti z dejavnostjo družbe. Vendar v
navedenem primeru ne gre za neskladnost z nobeno izmed
navedenih dveh ustavnih določb. Tako kot z 49. členom
ustave zagotovljena svoboda dela, prosta izbira zaposlitve,
dostopnost vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji in
prepoved prisilnega dela, z vidika delojemalca ne zagotavlja
trajnosti zaposlitve in še manj stalnosti zaposlitve na določenem delovnem mestu (gl. zlasti 65. točko obrazložitve odločbe št. U-I-271/95 z dne 15. 5. 1996, Uradni list RS, št.
27/96 in OdlUS V, 82), tako z vidika delodajalca ne zagotavlja, da bo obseg dejavnosti omogočal zaposlovanje na
novo oziroma da bo, če se že ne bo povečeval, ostal nespremenjen. Kaj takega tudi ne jamči pravica do svobodne
gospodarske pobude. Prav tako neutemeljeno je zatrjevanje
pobudnic, da naj bi bila izpodbijana ureditev zaradi morebitnega nastanka nevarnosti izgube zaposlitve oziroma drugih
morebitnih ravnanj v neskladju s pravico do socialne varnosti. Pri tem je sicer nesporno, da so učinki določene obdavčitve lahko na eni strani enaki želenim (zakonodajalec jih je s
svojimi uporabljenimi davčnimi instrumenti zasledoval, zaradi česar so doseženi učinki usklajeni s cilji davčne politike),
medtem ko so na drugi strani neželeni (zakonodajalec jih ni
predvideval, zaradi česar lahko, v odvisnosti od njihovega
obsega, sprejme ukrepe za njihovo nevtralizacijo). Vendar
pa izpodbijana določba, iz katere izhaja, kdo se je dolžan
registrirati kot zavezanec za davek na dodano vrednost,
nima vpliva na samo vsebinsko ureditev posameznikove pravice do socialne varnosti (prvi odstavek 50. člena ustave)8 z
zakonom. Prav tako nima vpliva na ustavno zagotovljeno
varstvo dela (66. člen ustave). To je jasno razvidno iz same
vsebine te ustavne določbe, katero je ustavno sodišče poudarilo v zgoraj citirani odločbi št. U-I-271/95; varstvo dela,
ki državo zavezuje, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in
za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo pomeni, da
lahko le zakon določa primere in pogoje za prenehanje
delovnega razmerja (pri čemer že iz drugih ustavnih določb
izhaja obveznost spoštovanja tudi minimalnih postopkovnih
garancij, danih delavcem). Glede na neutemeljenost pobud
v tem delu, se ustavnemu sodišču ni bilo treba ukvarjati z
vprašanjem, ali imajo pobudnice kot pravne osebe sploh
8

Člen 50 ustave (pravica do socialne varnosti) se glasi:
Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne
varnosti.
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.
Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.
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pravni interes za oceno ustavnosti izpodbijane določbe z
vidika svobode dela (49. člen ustave) in pravice do socialne
varnosti (50. člen ustave).
13. Pobudnice zatrjujejo, da jih izpodbijana zakonska
ureditev onemogoča in da v nasprotju s tretjim odstavkom
74. člena ustave vzpostavlja nelojalno konkurenco. Razlogi,
ki jih za to navajajo, niso ustavnopravni razlogi, temveč gre
za vprašanja izvajanja in nadzora pri obračunavanju davka
od storitev. Zato iz teh razlogov izpodbijana ureditev ne
more biti v neskladju s tretjim odstavkom 74. člena ustave.
C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena poslovnika v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-188/99-19
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4222.

Odločba o ugotovitvi, da 64. člen zakona o
varstvu okolja ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Jordane Gregorič iz Nove
Gorice, na seji dne 20. septembra 2001

o d l o č i l o:
Člen 64 zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96) ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija 64. člen zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO). Navaja, da podjetje v bližini njene
stanovanjske hiše že triindvajset let prekomerno onesnažuje
zrak, zato nima zdravega življenjskega okolja, ki ga zagotavlja 72. člen ustave. Njena stanovanjska hiša naj bi bila
ogrožena, kar dokazuje s priloženim sporazumom o zagotavljanju zdravega okolja. Podjetju, ki onesnažuje zrak, naj bi
bilo z odločbo naloženo, da v določenem roku pripravi in
izvede sanacijski program in izdano delno soglasje za izvedbo sanacije. S spremembo odločbe naj bi se mu rok za
sanacijo podaljšal, izdano pa mu je tudi novo dopolnilno
soglasje za izvedbo sanacije. Pobudnica navaja, da 64. člen
ZVO pooblašča Ministrstvo, da povzročitelju čezmerne obremenitve z odločbo odredi pripravo in izvedbo sanacijskega
programa ter v njej določi vrsto, obseg in roke sanacije.
Pred začetkom sanacije naj bi bil povzročitelj čezmerne
obremenitve okolja dolžan na izdelan sanacijski program
pridobiti soglasje Ministrstva. Roke izvedbe, določene v terminskem planu sanacijskega programa, naj bi bilo dopustno
na zahtevo zavezanca tudi enkrat skrajšati ali podaljšati, če
za to obstajajo upravičeni razlogi. Ker 64. člen ZVO ne
predpisuje pogojev oziroma okvirov za določanje rokov sanacije, meril za izdajo soglasij in upravičenih razlogov za
podaljšanje rokov sanacije, naj bi bil v nasprotju z določba-
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ma 2. in 120. člena ustave, saj upravni organ odloča po
prostem preudarku. Podjetju, ki ga navaja pobudnica, naj bi
bil na primer določen triletni rok za sanacijo, pred tem pa je
upravni organ dve leti odločal o izdelavi sanacijskega programa. Tudi soglasje k sanacijskemu programu naj bi upravni organ izdal brez sodelovanja javnosti in brez predpisanih
trajnih meritev po 15. členu pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 70/96).
2. Državni zbor odgovora na navedbe pobudnice ni
posredoval.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudnici priznalo pravni interes
glede na to, da ima stanovanjsko hišo v neposredni bližini
podjetja. Pobudo za oceno ustavnosti 64. člena ZVO je
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. ZVO v 64. členu ureja dolžnost izdelave in izvedbe
sanacijskega programa:
(1) Nosilcu iz drugega odstavka 28. člena ZVO in zavezancu iz drugega odstavka 36. člena ZVO Ministrstvo v
odločbi o odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega programa določi vrsto, obseg in roke sanacije.
(2) Nosilec in zavezanec iz prejšnjega odstavka morata
pred začetkom izvajanja sanacije pridobiti soglasje Ministrstva. Pristojna ministrstva morajo na zahtevo ministra temu
dati mnenje pred izdajo soglasja.
(3) V soglasju iz prejšnjega odstavka se lahko roki
izvedbe, določeni v terminskem planu sanacijskega programa, skrajšajo ali podaljšajo.
(4) Med izvajanjem sanacijskega programa lahko Ministrstvo na zahtevo povzročitelja čezmerne obremenitve enkrat podaljša posamezne roke, določene v terminskem planu sanacijskega programa, če za podaljšanje obstajajo upravičeni razlogi.
5. Pobudnica očita, da izpodbijana določba ne ureja
pogojev za določanje rokov sanacije, meril za izdajo soglasja in upravičenih razlogov za podaljšanje rokov, zato upravni organ odloča po prostem preudarku, v nasprotju z določbama 2. in 120. člena ustave.
6. Delovanje upravnega organa v posameznih primerih
ne more biti popolnoma pravno določeno. Pravna norma v
takem primeru upravni organ pooblašča, da uporabi prosti
preudarek, ne more pa mu določiti, kako naj ga uporabi.
Značilnosti prostega preudarka so zlasti, da ima organ, ki
odloča po prostem preudarku, na izbiro dve ali več možnosti
ali več alternativ. Pri svojem odločanju je omejen tako, da
mora vedno upoštevati javno korist. Konkretni upravni akt pa
mora upravni organ izdati v mejah zakonskega pooblastila in
v skladu z namenom, ki ga pooblašča za izdajanje akta po
prostem preudarku. V najširšem pomenu je ta namen vedno
javna korist. Pri tem je bistvena značilnost, da gre pri prostem preudarku za izbiranje med raznimi možnostmi, za
razsojanje, presojo, ocenjevanje, tehtanje in preudarjanje.
Vendar upravni akti, izdani po prostem preudarku, niso pravno nevezani. Pri njihovem izdajanju veljajo za upravne organe v polni meri zakonske določbe o upravnem postopku,
potrebno je izrecno pooblastilo za takšno odločanje in možna je sodna kontrola.1 Ustavno sodišče je že v odločbi št.
U-I-69/92 z dne 10. 12. 1992 (Uradni list RS, št. 61/92 in
OdlUS I, 102) sprejelo stališče, da odločanje upravnega
1 Lovro Šturm, Omejitev oblasti – Ustavna izhodišča javnega prava, Nova
revija, Ljubljana, 1999, str. 177 do 178.
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organa po prostem preudarku ne sme biti samovoljno in
pravno nevezano. Odločitev upravnega organa izdana po
prostem preudarku mora biti v mejah pooblastila in v skladu
z namenom, za katerega je dano takšno pooblastilo. Taka
ureditev je v skladu z ustavnim načelom vezanosti delovanja
upravnih organov na ustavno in zakonsko podlago in okvir
(legalitetno načelo, načelo zakonitosti), ki je eno temeljnih
načel pravne države po 2. členu ustave. Legalitetno načelo
je izrecno določeno tudi v drugem odstavku 120. člena
ustave, po katerem upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Da bi
zadostil citiranima določbama ustave, mora zakon določiti
vse bistvene sestavine za delovanje upravnih organov v organizacijskem, postopkovnem in vsebinskem pogledu. Določiti jih mora tako, da lahko prizadeti ugotovi svoj pravni
položaj že na podlagi zakona in da se zakonitost upravnega
akta lahko ugotavlja v upravnem sporu pred sodiščem, kjer
lahko prizadeti zahteva sodno varstvo svojih pravic in interesov. V primeru, ko zakon pooblašča upravni organ za odločanje po prostem preudarku, to pomeni, da mora biti namen
tega pooblastila praviloma izrecno določen že v zakonu ali
vsaj jasno razviden oziroma ugotovljiv iz zakonskega besedila in ne morda le iz obrazložitve zakonskega predloga v
zakonodajnem postopku.
7. ZVO v 64. členu uveljavlja sanacijski program kot
načrtovalski mehanizem za specifične primere, ki izhajajo iz
določb 28. in 36. člena tega zakona. Pri tem 28. člen ZVO
ureja status ogroženega okolja in poseben režim sanacije, ki
ga zanj določi vlada s predpisom, ki določi zlasti obvezne
nosilce, pogoje, ukrepe, merila in standarde za uresničitev
posameznih sanacijskih programov in ukrepov, roke njihove
priprave in izvedbe ter obveznost vzpostavitve novega ali
nadomestitve prejšnjega stanja. Obveznost priprave in izvedbe sanacijskega programa po 36. členu ZVO pa nastane, ko za nadzorstvo na področju varstva okolja pristojni
inšpektor ugotovi, da je za odpravo virov in posledic čezmerne obremenitve okolja potreben sanacijski program in Ministrstvu predlaga odreditev priprave in izvedbe sanacijskega
programa. V primeru, ki ga navaja pobudnica, je tako pristojni inšpektor presodil, da je glede na obseg in vrsto čezmerne obremenitve okolja ter glede na tehnično, ekonomsko in
izvedbeno zahtevnost sanacije okolja potrebna priprava sanacijskega programa in Ministrstvu predlagal, naj zavezancu
odredi pripravo in izvedbo sanacijskega programa.
8. Po tretjem odstavku 66. člena ZVO je obvezna strokovna podlaga sanacijskega programa študija z vsebino poročila o vplivih na okolje iz 56. člena zakona, ki jo lahko
izdela le pooblaščena oseba, kar zagotavlja predvsem objektivnost poročila. ZVO v 66. členu primeroma našteva tudi
vsebino sanacijskega programa, ki obsega zlasti analizo
obremenitev in obremenjenosti okolja, variantne tehnološke
in druge rešitve, oceno dolgoročne upravičenosti izbranih
rešitev z vidika vplivov na okolje, terminski plan izvajanja
programa ter finančni načrt, vključno s prikazom stroškov
odškodnin za razvrednotenje in nevarnost za okolje. Sanacijski program vsebuje tudi vzpostavitev novega in nadomestitev prejšnjega stanja okolja. Vrste sanacijskih programov,
obseg in podrobnejšo vsebino in metodologijo za pripravo
sanacijskega programa ter način sodelovanja javnosti predpiše minister po predhodnem mnenju ministrov, pristojnih
za posamezno naravno dobrino.
9. Iz navedenega izhaja, da je sanacijski program strokovno gradivo z vnaprej določenim obsegom in vsebino,
pripravljen po predpisani metodologiji in ob sodelovanju
javnosti. Pred začetkom izvajanja sanacijskega programa
mora nosilec ali zavezanec pridobiti k njemu soglasje. V že
citirani odločbi št. U-I-69/92 je ustavno sodišče odločilo, da
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kadar hoče zakonodajalec upravnemu organu res prepustiti
nekaj v odločanje po prostem preudarku, mu mora to tudi
dejansko omogočiti z ustrezno formulacijo o namenu pooblastila za diskrecijsko odločanje, ki se ne sme sprevreči v
dodaten zakonski pogoj. Izpolnjenost pogoja namreč stranka v pravnih sredstvih lahko dokazuje, s čimer, če ji dokaz
uspe, lahko izsili izdajo ugodne odločbe. Dokazovanje izpolnjenosti ali neizpolnjenosti zakonskega pogoja je mnogo
bolj jasno, natančno in kategorično oziroma takšno, da izključuje nasprotne možnosti, kot je to potrebno pri navajanju
razlogov, ki naj dokažejo ali izkažejo, da upravni organ pri
diskrecijskem odločanju ni ravnal samovoljno.
10. Ministrstvo v postopku izdaje soglasja k sanacijskemu programu presodi predvsem tehnične, finančne, terminske in druge elemente programa, njihovo izvedljivost in
uspešnost v primerjavi z drugimi možnimi rešitvami ter skladnost načrtovanih rešitev z okoljevarstvenimi predpisi. Če je
potrebna podrobnejša proučitev programa z vidika varovanja katere od naravnih dobrin ali z vidika zdravja ljudi ali
varnosti pred nevarnostmi, lahko minister zahteva tudi mnenje pristojnih ministrstev. Izpolnjenost posameznega ali več
elementov sanacijskega programa oziroma pogoje za izdajo
soglasja tako lahko zavezanec s pravnim sredstvom dokazuje, saj so njihov obseg, vsebina, metodologija izdelave in
način sodelovanja javnosti vnaprej določeni. Če zavezancu
dokaz uspe, lahko izsili izdajo soglasja k sanacijskemu programu. Upravni organ o izdaji soglasja k sanacijskemu programu zato ne odloča po prostem preudarku, kot to očita
pobudnica. Dokazovanje izpolnjenosti ali neizpolnjenosti pogojev za izdajo soglasja namreč v obravnavanem primeru
izključuje nasprotne možnosti oziroma prosto presojo upravnega organa.
11. Ministrstvo z odločbo odredi izdelavo sanacijskega
programa, s katero določi vrsto, obseg in roke priprave in
izvedbe sanacije. Rok izvedbe sanacije, ki ga upravni organ
določi z odločbo, izhaja iz do takrat zbranih podatkov oziroma odločitev, torej iz predpisa vlade oziroma podatkov pristojnega inšpektorja o zahtevnosti sanacije in nujnosti njene
izvedbe. Sanacijski program, ki se pripravi na podlagi izdane odločbe upravnega organa, pa je strokovno gradivo, ki
rok sanacije specificira v obliki terminskega plana izvedbe
posameznih faz sanacije in s tem lahko predvidi rok izvedbe.
Pred izdajo soglasja k sanacijskemu programu po drugem
odstavku 64. člena ZVO se zato posebna pozornost nameni
predvsem predvidenim terminskim opredelitvam za izvedbo
posameznih faz sanacijskega programa in predvidenemu
roku za dokončanje sanacije. Zakonodajalec pa je v tretjem
odstavku 64. člena ZVO upravni organ pooblastil, da lahko v
soglasju k sanacijskemu programu posamezne roke skrajša
oziroma podaljša. Namen pooblastila za takšno diskrecijsko
odločanje upravnega organa je iz izpodbijane določbe jasno
razviden. Upravnemu organu namreč šele predloženo strokovno gradivo omogoča, da določi natančne roke za izvedbo sanacije. Če ugotovi, da so roki, ki jih je določil z odločbo, zaradi zahtevnosti prekratki ali pa zaradi nujnosti odprave obremenitve okolja predolgi, lahko roke v odločbi o soglasju k sanacijskemu programu podaljša ali skrajša. Mejo
skrajšanja ali podaljšanja roka predstavlja strokovno ugotovljena zahtevnost sanacije oziroma nujnost njene izvedbe,
kar vnaprej ne more biti natančneje opredeljeno, v javno
korist pa je pravočasna in uspešna izvedba sanacije.
12. V primeru, da upravni organ v soglasju k investicijskemu programu roke za izvedbo sanacije skrajša ali podaljša, mora v obrazložitvi odločbe navesti razloge za svojo
odločitev, iz katerih bo razvidno, da pri odločanju po prostem
preudarku ni ravnal samovoljno, temveč v mejah in v skladu z
namenom pooblastila, ki mu ga daje izpodbijana določba.

Št.

82 / 19. 10. 2001 / Stran 8249

Stranke morajo biti s temi razlogi nedvoumno seznanjene, da
lahko sprožijo upravnosodno kontrolo zakonitosti take upravne odločbe. Izpodbijana določba ima tako v tem delu jasen
namen in določene meje pooblastila, zato ni v neskladju z
2. členom in drugim odstavkom 120. člena ustave.
13. Med izvajanjem sanacijskega programa ima izvajalec možnost, da po četrtem odstavku 64. člena ZVO zaprosi
za podaljšanje rokov sanacije. Ministrstvo lahko, če ima
izvajalec za zakasnitev upravičene razloge, podaljša posamezne roke, določene v terminskem planu sanacijskega
programa, vendar podaljšanje končnega roka sanacije ne
sme biti daljše od še enkratnega prvotno določenega roka.
Zakonodajalec je tudi v tem primeru upravni organ pooblastil
za diskrecijsko odločanje z jasnim namenom. Izvajanje sanacijskega programa traja daljši čas, zato je zakonodajalec
predvidel možnost, da med njegovim izvajanjem nastanejo
okoliščine, ki jih v njem ni bilo mogoče vnaprej predvideti,
predstavljajo pa oviro za pravočasno in uspešno izvedbo
sanacije. Upravni organ je zato pooblastil, da lahko podaljša
roke izvedbe, določene v terminskem planu sanacijskega
programa, in končni rok sanacije. Pri tem mu je določil dve
omejitvi, in sicer, da lahko roke podaljša le, če ima izvajalec
za njihovo podaljšanje upravičene razloge, ter da podaljšanje roka ne sme trajati dlje kot še enkrat določeni prvotni rok
sanacije.
14. Pri tem upravičeni razlogi za podaljšanje roka, ki
jih očita pobudnica, predstavljajo pravno nedoločen pojem. Prosti preudarek je naravnan na ravnanje upravnega
organa, nedoločen pojem v pravu pa je usmerjen na zakonsko opredeljevanje dejanskih okoliščin ali lastnosti nekega dejanskega stanja, kot je to v obravnavanem primeru.
Zakonodajalec je iz različnih razlogov prisiljen pri normativnem urejanju nekega področja uporabiti nedoločen pojem.
Pri tem stopnja nedoločenosti pojma ne sme biti previsoka, saj bi bila v nasprotnem primeru norma, v kateri se
pojem uporablja, v nasprotju z načelom pravne države o
določenosti pravnih norm. Nedoločeni pojmi so opredeljeni predvsem vrednostno.2 Tako upravičenih razlogov, ki jih
upravni organ upošteva kot razlog za morebitno podaljšanje rokov sanacije, s svojo voljo ne more povzročiti zavezanec sam ali na tak način sodelovati pri njihovi povzročitvi.
Upravičeni razlogi nastanejo brez volje zavezanca in predstavljajo okoliščine, ki jih sanacijski program ni predvidel
vnaprej, preprečujejo pa pravočasno izvedbo sanacije. Zato predstavljajo upravičene razloge za podaljšanje rokov.
Pojem upravičenih razlogov, ki jih upravni organ upošteva
pri odločanju, je tako dovolj določen, da ni v nasprotju z
načelom pravne države po 2. členu ustave in legalitetnim
načelom po drugem odstavku 120. člena ustave.
15. Odločba, s katero upravni organ na zahtevo stranke podaljša rok izvedbe sanacije, mora obrazložiti njegovo
diskrecijsko odločitev tako, da je mogoče ugotoviti, ali je
izdana v skladu z namenom pooblastila in v njegovih mejah
in ne arbitrarno. Pri tem mora upravni organ navesti tudi
okoliščine, ki jih je štel kot upravičen razlog in zaradi katerih
se je odločil za podaljšanje roka. Taka odločba je lahko
predmet upravnosodne kontrole.
16. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
odločilo, da 64. člen ZVO ni v nasprotju z 2. členom in
drugim odstavkom 120. člena ustave.
C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
2 Lovro Šturm, Omejitev oblasti – Ustavna izhodišča javnega prava, Nova
revija, Ljubljana, 1999, str. 178 do 179.
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Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Fišer, ki je dal
odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-92/99-9
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4223.

Odločba, da izpodbijane določbe statuta Občine
Brezovica niso v neskladju z zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo župana Občine Brezovica,
na seji dne 27. septembra 2001

o d l o č i l o:
1. Določbe 60., 61. in 66. člena ter prvega stavka
sedmega odstavka 67. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99) niso v neskladju z zakonom.
2. Zahteva za oceno zakonitosti ravnanja Občinskega
sveta občine Brezovica v zvezi z ustanovitvijo krajevnih skupnosti v Občini Brezovica se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Predlagatelj je vložil zahtevo na podlagi 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZLS), potem ko je Občinski svet
občine Brezovica pri ponovnem odločanju vztrajal pri že
sprejetih določbah 60., 61. in 66. člena ter prvega stavka
sedmega odstavka 67. člena statuta. Navaja, da izpodbijani
60. člen statuta daje krajevnim skupnostim vrsto pomembnih nalog, ki jih na podlagi sprejetega odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št.
24/99) že opravlja ustanovljeno javno podjetje (odlok o
ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica; Uradni list RS, št. 24/99). Izpodbijana določba naj bi bila v
neskladju z navedenimi občinskimi odloki. V neskladju pa
naj bi bila tudi z 19.b členom ZLS, ker posameznih opravil
krajevnim skupnostim ne prenaša v izvajanje, temveč jih
samo pooblašča, da skrbijo za opravljanje teh opravil. Meni,
da s takšno formulacijo ni določen “predmet poslovanja”
krajevnih skupnosti. Predlagatelj izpodbija določbo 61. člena statuta, ki naj bi bila v nasprotju z 19.c členom ZLS.
Meni, da lahko na podlagi ZLS pridobijo status pravne osebe javnega prava le tiste krajevne skupnosti, ki imajo premoženje. Ker krajevne skupnosti v Občini Brezovica nimajo
svojega premoženja oziroma je bilo premoženje prejšnjih
krajevnih skupnosti prenešeno na Občino, predlagatelj meni, da novoustanovljene krajevne skupnosti ne bi smele
imeti statusa pravne osebe. Člen 51 ZLS naj bi namreč
prepovedoval občini, da bi določeno premoženja prenesla
na krajevne skupnosti brez plačila. Zato naj bi bil prvi odstavek 66. člena statuta, ki govori o tem, da imajo krajevne
skupnosti svoje lastno premoženje, neuresničljiv. Zato bi
bilo treba v statutu predvideti delitev premoženja med Občino Brezovica in njenimi ožjimi deli. Ker krajevne skupnosti v
Občini Brezovica nimajo lastnega premoženja, jim prvi stavek sedmega odstavka 67. člena statuta ne bi smel dajati
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pravice do žiro računa. Predlagatelj predlaga tudi presojo
zakonitosti ravnanja Občinskega sveta Občine Brezovica
glede na četrti odstavek 58. člena statuta, ker ustanovitev
krajevnih skupnosti kot pravnih oseb javnega prava ni bila
izvedena na podlagi volje prebivalcev, ugotovljene z referendumom.
2. Občinski svet občine Brezovica v odgovoru na zahtevo navaja, da je bil statut oblikovan na podlagi predloga
Službe za lokalno samoupravo pri vladi in da ni v nasprotju z
ZLS.
B)
3. Ustavno sodišče je na podlagi četrte alinee prvega
odstavka 160. člena ustave in četrte alinee prvega odstavka
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni. Ustavno sodišče torej ni pristojno za odločanje o medsebojni
skladnosti predpisov posamezne lokalne skupnosti. Zato je
ustavno sodišče presojalo izpodbijane določbe le z vidika
zatrjevanih neskladnosti s posameznimi določbami ZLS.
Ustavno sodišče ni pristojno za presojo zakonitosti ravnanja
Občinskega sveta občine Brezovica. Zato je zahtevo predlagatelja v tem delu zavrglo (2. točka izreka).
4. Predlagatelj meni, da je 60. člen statuta v nasprotju
z 19.b členom ZLS. Na podlagi 19.b člena ZLS se lahko na
ožje dele občin prenesejo v izvajanje določene naloge iz
občinske pristojnosti le s statutom občine. Navedena določba ZLS le primeroma našteva naloge, ki se s statutom občine lahko prenesejo v izvajanje ožjemu delu občine; dopušča
pa, da se prenešene naloge podrobneje določijo z odlokom
(drugi odstavek 19.b člena ZLS). Izpodbijani 60. člen statuta v skladu z navedeno določbo ZLS našteva naloge, ki se
prenašajo na krajevne skupnosti iz pristojnosti občine. Občinski svet občine Brezovica je s sprejetjem izpodbijane
določbe zaupal svetom krajevnih skupnosti, da namesto
njega opravljajo določene naloge. Dejstvo, da izpodbijana
določba ne uporablja izraza “prenesejo”, kot to določa 19.b
člen ZLS, temveč izraz “skrbijo”, še ne pomeni, da je nezakonita. Izpodbijana določba 60. člena statuta je le konkretizirana določba 19.b člena ZLS in jo je treba v tem zakonskem okviru tudi razlagati.
5. Izpodbijana določba 61. člena, ki določa, da imajo
krajevne skupnosti lastnost pravne osebe javnega prava, je
po predlagateljevem mnenju v nasprotju s četrtim odstavkom 19.c člena ZLS. Občina samostojno odloča o pravnem
statusu ožjih delov občine. ZLS v prvem odstavku 19.c
člena le zavezuje občine, da morajo v statutu določiti, ali je
ožji del občine pravna oseba javnega prava. Predlagateljeve
navedbe, da imajo lahko status pravne osebe le tiste krajevne skupnosti, ki imajo svoje premoženje, ker drugače ne
morejo odgovarjati za svoje obveznosti, nimajo zakonske
podlage. Četrti odstavek 19. c člena ZLS ureja odgovornost
ožjega dela občine, ki je pravna oseba, za prevzete obveznosti, hkrati pa tudi določa, da za obveznosti ožjega dela
občine subsidiarno odgovarja občina.
6. Določba 66. člena statuta, ki določa, da imajo krajevne skupnosti lastno premoženje, ne pomeni odsvojitve
delov premoženja občine v smislu tretjega odstavka
51. člena ZLS, kot to zmotno meni predlagatelj. Ožji deli
občine, to je krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, ustanovljene na podlagi ZLS, nimajo več položaja in pristojnosti
prejšnjih krajevnih skupnosti. Ožji deli občine so v organizacijskem, funkcionalnem, premoženjskem in finančnem smislu deli občine in so ustanovljeni z namenom, da se določene občinske naloge približajo občanom. Ožji deli občine se
financirajo iz občinskega proračuna, če imajo svoje premo-
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ženje, pa tudi s prihodki od premoženja. Ožji deli občine se
tudi ne smejo zadolževati, prihodki in odhodki ožjega dela
občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je
del občinskega proračuna (prvi odstavek 19.č člena ZLS).
Zato določba 66. člena, ki določa, da imajo krajevne skupnosti svoje lastno premoženje, s katerim lahko razpolagajo
v skladu z zakonom, ki ureja razpolaganje s premoženjem
občine, in z določbami statuta, ni v neskladju z ZLS. Prav
tako ni v neskladju z ZLS določba prvega stavka sedmega
odstavka 67. člena statuta, ki določa, da imajo krajevne
skupnosti svoje žiro račune. Glede na to, da so krajevne
skupnosti v Občini Brezovica v skladu s statutom pravne
osebe, njihovo finančno poslovanje poteka prek žiro računa
(34.c člen zakona o financiranju občin, Uradni list RS, št.
80/94 in nasl. – ZFO).
7. Iz navedenega je razvidno, da izpodbijane določbe
statuta niso v neskladju z določbami ZLS, kot je to zatrjeval
predlagatelj v svoji zahtevi. Zato je ustavno sodišče odločilo,
kot je razvidno iz 1. točke izreka te odločbe.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 25. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika
dr. Lojze Ude ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-289/99-8
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

4224.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep
Višjega sodišča v Ljubljani št. II Co 1248/2001
z dne 25. 7. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. POMI 241/2001 z dne
26. 5. 1999

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z. na
seji dne 4. oktobra 2001

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v
Ljubljani št. II Co 1248/2001 z dne 25. 7. 2001 v zvezi s
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. POMI 241/2001
z dne 26. 5. 1999 se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je na predlog Ministrstva za notranje zadeve v postopku za vrnitev otroka po Konvenciji o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
(Uradni list RS, št. 23/93, MP, št. 6/93 – v nadaljevanju:
konvencija) naložilo pritožniku, ki se skupaj s svojim dveletnim sinom nahaja v Sloveniji, da mora otroka takoj vrniti
materi v ZDA. Ugotovilo je, da je pritožnik otroka nezakonito
odpeljal iz ZDA in da so izpolnjeni pogoji po konvenciji za
vrnitev otroka materi. Pri odločitvi se je sklicevalo na pravo
države Washington in odločbo, s katero je višje sodišče v tej
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državi dne 23. 3. 2001 ugotovilo, da je pritožnik otroka
nasilno odpeljal v Slovenijo, ter odredilo, naj otroka takoj
vrne materi. Zoper sklep sodišča prve stopnje se je pritožnik
pritožil, višje sodišče pa je njegovo pritožbo zavrnilo.
2. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija v izreku navedena sklepa okrožnega in višjega sodišča. Meni, da sodišči
pri odločanju o zahtevi za vrnitev otroka ne bi smeli uporabiti
odločb ameriških sodišč, ne da bi izvedli postopek za njihovo priznanje. V postopkih pred ameriškim sodiščem namreč
ni imel možnosti sodelovati. Zatrjuje, da sta mu bili z izpodbijanima sklepoma kršeni pravici do enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena ustave in do enakega varstva
pravic iz 22. člena ustave. Navedeni ustavni pravici in pravica do očetovstva iz 54. člena ustave naj bi mu bile kršene
tudi z odločbami, ki so jih izdala ameriška sodišča. Pritožnik
poudarja, da sta tako on kot otrok slovenska državljana, kar
bi slovenska sodišča pri odločanju o zahtevi za vrnitev otroka morala upoštevati. Upoštevati bi morala tudi okoliščine, v
katerih otrok živi v ZDA, ter ugotoviti, kje bi bilo za otroka
bolje poskrbljeno. Z izpodbijanima sklepoma sta sodišči po
mnenju pritožnika nedopustno posegli v njegovo osebno
dostojanstvo, duševno celovitost ter osebnostne pravice (34.
in 35. člen ustave). V ustavni pritožbi zatrjuje tudi kršitev
pravice do sodnega varstva iz 23. člena ustave, ker sodišče
zaradi sklicevanja na določbe konvencije noče razpravljati o
njegovi pravici do očetovstva.
3. Senat ustavnega sodišča je na seji dne 20. 9. 2001
ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in zadržal izvršitev izpodbijanih sklepov do končne odločitve. V skladu z določbama 6. in 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče
ustavno pritožbo vročilo Višjemu sodišču v Ljubljani ter predlagatelju postopka Ministrstvu za notranje zadeve, ki na
ustavno pritožbo nista odgovorila.
B)
4. Ustavno sodišče v postopku odločanja o ustavni
pritožbi ugotavlja morebitne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, ki so jih izdali državni
organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil v
Republiki Sloveniji. Pri odločanju o tej ustavni pritožbi je
ustavno sodišče presojalo, ali so bile pritožniku kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine z izpodbijanima sklepoma. Izpodbijana sklepa sta bila izdana na podlagi konvencije, ki jo je Slovenija podpisala in ratificirala, in se v skladu z
določbo 8. člena ustave v Sloveniji uporablja neposredno.
Konvencija, katere pogodbenica so tudi ZDA, v določbi 1.
člena vsebuje cilja, ki ju zasleduje, to pa sta zagotoviti čimprejšnjo vrnitev otrok, ki so bili nezakonito odpeljani ali zadržani v kakšni državi pogodbenici, ter zagotoviti, da se pravice do skrbi za otroka in osebnih stikov z njim po zakonu ene
izmed držav pogodbenic dejansko spoštujejo v drugi državi
pogodbenici.
5. Namen konvencije ni vsebinsko reševanje sporov o
vprašanjih starševskih pravic, temveč vzpostavitev prejšnjega stanja, tako da se zagotovi vrnitev otroka v kraj njegovega
stalnega prebivališča in omogoči pristojnim organom države, kjer ima otrok stalno prebivališče, da v skladu s svojim
pravom odločijo o pravicah do skrbi za otroka. Najpomembnejše vodilo konvencije in vseh postopkov v zvezi s konvencijo je zagotavljanje največje otrokove koristi. Konvencija
izhaja iz predpostavke, da je za otroka najbolje, da se vrne v
državo svojega stalnega prebivališča in da o njegovih pravicah ter pravicah njegovih staršev v zvezi s skrbjo za otroka
odloči pristojni organ države, v kateri ima otrok stalno prebivališče. Ko pristojni organ odloča o zahtevi za vrnitev po
konvenciji, mora najprej ugotoviti, kje je otrokovo stalno
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prebivališče ter ali je bil otrok nezakonito odpeljan ali zadržan (3. člen konvencije). Če organ, ki odloča o zahtevi,
ugotovi da so izpolnjeni pogoji iz 3. člena konvencije, da je
bil torej otrok nezakonito odpeljan ali zadržan, mora praviloma odrediti vrnitev otroka. Zahtevo za vrnitev lahko zavrne le
v primeru, če ugotovi, da obstajajo okoliščine, opredeljene v
konvenciji, zaradi katerih bi bile koristi otroka v primeru
vrnitve lahko ogrožene. Razloge, zaradi katerih pristojni organ lahko zavrne zahtevo za vrnitev otroka, določa konvencija v 12., 13. in 20. členu.
6. Določba 19. člena konvencije izrecno poudarja,
da se odločba na podlagi konvencije v zvezi z vrnitvijo
otroka ne šteje za meritorno odločbo o kateremkoli vprašanju v zvezi s pravico do skrbi za otroka. V postopku za
vrnitev otroka po konvenciji gre le za to, da se zagotovi
čimprejšnja vrnitev otrok, ki so bili nezakonito odpeljani ali
zadržani v kakšni državi pogodbenici. Temu namenu konvencije mora biti prilagojen tudi postopek, v katerem pristojni organ odloča o zahtevi za vrnitev. Gre za posebno
hiter, ciljem in namenu konvencije prilagojen postopek, v
katerem je tudi stopnja procesnih jamstev udeležencev
lahko ustrezno nižja, tako da je odločanje lahko še učinkovito. Pri ugotavljanju, ali je bil otrok nezakonito odpeljan ali
zadržan po 3. členu konvencije, si organi, ki odločajo o
zahtevi, lahko pomagajo z neposredno uporabo tujega prava in tujih sodnih odločb, ne da bi bili izvedeni postopki, ki
so za priznanje tujih sodnih odločb in dokazovanje tujega
prava sicer predpisani (14. in 15. člen konvencije).
7. Ob upoštevanju zgoraj navedenega se pritožnikovi
očitki o kršitvi 14. in 22. člena ustave, ki naj bi jo sodišča
storila z neposredno uporabo in sklicevanjem na odločbe
ameriškega sodišča, izkažejo za neutemeljene. Ne samo,
da konvencija tako ravnanje sodišč izrecno predvideva v
določbi 14. člena, iz določbe 15. člena logično izhaja, da to
velja tudi za take odločbe, pri katerih je verjetno, da tisti
izmed staršev, ki je otroka odpeljal v drugo državo, v postopku, v katerem so bile izdane, ni sodeloval. Določba
15. člena konvencije namreč govori o tem, da pristojni
organ lahko, preden odredi vrnitev otroka, zahteva, naj
vlagatelj zahteve dobi od države, v kateri je otrokovo stalno
prebivališče, odločbo ali druge dokaze, da je bil otrok
nezakonito odpeljan ali zadržan po 3. členu konvencije, če
se taka odločba ali dokazi lahko dobijo v tej državi. Gre
torej za odločbe, ki jih sodišča ali drugi pristojni organi
države, iz katere je otrok odpeljan, izdajo po tem, ko je bil
otrok odpeljan v drugo državo. Taka je tudi odločba ameriškega sodišča, na katero se v izpodbijanih sklepih sklicujeta sodišči, ki sta v obravnavanem primeru odločali o zahtevi
za vrnitev. S tem, ko sta sodišči v skladu z določbo konvencije uporabili tako odločbo, nista kršili pritožnikove pravice do enakosti pred zakonom niti pravice do enakega
varstva pravic.
8. V določbe konvencije je vgrajena predpostavka medsebojnega zaupanja v sodne in druge odločbe vseh držav
pogodbenic konvencije. S to trditvijo je odgovorjeno na
pritožnikove očitke iz ustavne pritožbe, da sodišči pri odločanju o vrnitvi otroka nista upoštevali dejstva, da je otrok
slovenski državljan. Konvencija zasleduje cilj, da se o skrbi
za otroka odloča v državi njegovega stalnega prebivališča,
če pa so take odločbe že izdane, pa se z vrnitvijo otroka
poskuša zagotoviti njihovo izvajanje. Bistvena okoliščina, ki
jo mora sodišče pri odločanju o zahtevi za vrnitev ugotoviti,
je torej kraj, ki se šteje za otrokovo stalno prebivališče. To
pa ni nujno država, katere državljan je otrok. Državljanstvo
otroka torej za odločanje o zahtevi za vrnitev ni upoštevana
okoliščina, še posebej ob upoštevanju predpostavke, ki jo
vsebuje konvencija, da država, ki odloča o vrnitvi otroka v
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drugo državo, zaupa sodnim in drugim organom te države,
da bodo poskrbeli za otrokove koristi.
9. Treba pa je pritrditi pritožniku v zatrjevanju, da
mora biti v vseh postopkih, kjer se odloča o vprašanjih,
povezanih z otroki, ves čas v ospredju skrb za koristi otroka. To velja tudi za postopek za vrnitev otroka po konvenciji. Konvencija izhaja iz predpostavke, da koristi otroka praviloma narekujejo odreditev takojšnje vrnitve. V skladu z
načelom upoštevanja varstva otrokovih koristi pa pristojni
organ lahko zavrne zahtevo za vrnitev, če ugotovi obstoj
okoliščin, opredeljenih v 12., 13. in 20. členu konvencije,
zaradi katerih bi bile koristi otroka v primeru vrnitve lahko
ogrožene. Gre za primere, ko je do začetka postopka za
vrnitev otroka poteklo več kot eno leto in se je otrok prilagodil novemu okolju (12. člen), ko v času, ko je bil otrok
odpeljan, oseba ali institucija ali drugo telo, ki skrbi za
otroka, ni dejansko uveljavljalo pravice do skrbi zanj ali pa
se je strinjala ali pozneje pristala, da se otrok odpelje ali
zadrži (a) točka 13. člena), ko obstaja resna nevarnost, da
bi bil otrok zaradi vrnitve izpostavljen telesnemu nasilju ali
duševni travmi ali kako drugače pripeljan v neugoden položaj (b) točka 13. člena) ali ko bi vrnitev otroka pomenila
kršitev temeljnih načel varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin države, ki ji je bila poslana zahteva (20.
člen). Pritožnik je v pritožbi zoper sodbo sodišča prve
stopnje zatrjeval, da sam bolje skrbi za otroka kot njegova
mati, ki se za zagotovitev stikov z otrokom ne potrudi dovolj, da je otrokova mati brezposelna ter nagnjena k uživanju alkohola in drog. Višje sodišče je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa te pritožnikove navedbe ocenilo kot pavšalne, nepodprte z dokazi in zaradi tega neupoštevane. V
ustavni pritožbi pritožnik sodiščema, ki sta izdali izpodbijana sklepa, očita, da nista dovolj raziskali okoliščin, v katerih je otrok v ZDA živel, ter da nista ugotavljali, kaj je
najbolje za otroka. Kolikor bi se izkazalo, da te pritožnikove
trditve držijo in da sodišči nista dovolj natančno ugotavljali,
ali te okoliščine obstajajo, ter da nista dovolj skrbno presojali pritožnikovih navedb v zvezi s temi okoliščinami, bi to
lahko pomenilo kršitev pritožnikove pravice do enakega
varstva pravic iz 22. člena ustave. Odločitvi sodišč v tem
delu je zato treba preizkusiti z vidika morebitne kršitve
navedene ustavne pravice.
10. Klavzulo iz 13. in 20. člena konvencije je treba
razlagati ozko, restriktivno.1 Restriktivna razlaga 13. in
20. člena konvencije velja tako za opredelitev vsebine okoliščin iz 13. in 20. člena konvencije kot tudi za dokazne
standarde v zvezi z njihovim dokazovanjem. Tako razlago
narekuje tudi že večkrat citirani namen konvencije. Ohranitev življenjskih pogojev otroka, zagotovitev odločitve o pravici do skrbi za otroka na izvornem prebivališču otroka in na
splošno preprečevanje nezakonitega odvzema otrok, načeloma utemeljujejo takojšnjo vrnitev otroka. Uporabe izjemne
klavzule zato ne utemeljuje že zatrjevanje vsake za otroka
neugodne okoliščine. Zoper odločitev o vrnitvi govorijo le
neobičajno težke okoliščine, ki bi lahko ogrozile otrokove
koristi, ki so sodišču predstavljene kot posebej bistvene,
konkretne in aktualne. Trditveno breme glede zatrjevanja
obstoja teh okoliščin je seveda na tistem od staršev, ki
nasprotuje vrnitvi otroka. Dokazovanje teh okoliščin je zaradi
specifičnosti postopka in njegovega mednarodnega značaja
lahko težko. Kljub temu pa mora tisti, ki obstoj teh okoliščin
zatrjuje, pri sodišču dovolj verjetno izkazati, da gre za okoliščine iz 13. oziroma 20. člena konvencije. V primeru, da bi
1 Tako stališče je v svojih odločbah že večkrat sprejelo tudi nemško
Zvezno ustavno sodišče (npr. sklep št. 2 BvR 1206/98 z dne 29. 10. 1998 in
sklep št. 2 BvR 233/96 z dne 15. 2. 1996).
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vsako zatrjevanje neugodnega položaja otroka privedlo do
zavrnitve zahteve za vrnitev, bi bil namreč namen konvencije
izigran. Prav tako pristojni organ pri odločanju o zahtevi za
vrnitev otroka ne ugotavlja, pri katerem izmed staršev bo
dolgoročno bolje poskrbljeno za otroka. Ta okoliščina je
seveda upoštevana v postopkih, kjer se meritorno odloča o
vprašanjih v zvezi s pravico do skrbi za otroka, ne more pa
predstavljati podlage za zavrnitev zahteve za vrnitev otroka
po konvenciji.
11. Ob upoštevanju zgoraj navedenega se izkaže, da
izpodbijani odločitvi sodišč z vidika pritožnikove pravice iz
22. člena ustave nista sporni. Zgolj trditve pritožnika o obstoju okoliščin iz 13. člena konvencije v pritožbi zoper prvostopenjski sklep, za katere ni predložil nobenega dokaza,
ob tem, da v celotnem gradivu spisa ni ničesar, kar bi kazalo
na obstoj teh okoliščin, ne izkazujejo dovolj visoke verjetnosti obstoja teh okoliščin, da bi od sodišča terjala zbiranje
dodatnih dokazov, še manj pa zavrnitev zahteve za vrnitev
otroka.
12. Pritožnikovi očitki o kršitvi pravic iz 34. in 35. člena
se v bistvu nanašajo na odločbe ameriških sodišč in postopek pred ameriškimi sodišči in jih zato ustavno sodišče ne
more presojati. Kršitev navedenih ustavnih pravic pred sodišči, ki sta izdali izpodbijane sklepe, pa vidi pritožnik v priznanju zanj spornih in celo protiustavnih odločb ameriških sodišč. Pritožniku pa je treba pojasniti, da v primeru izpodbijanih sklepov ne gre za izvršitev odločb ameriškega sodišča,
kot to razume pritožnik, ampak za odločitev slovenskega
sodišča o zahtevi za vrnitev otroka po konvenciji. Zakaj
sklicevanje sodišča na tuje sodne odločbe v tem postopku
ni sporno z vidika pravice iz 22. člena ustave, izhaja že iz
6. točke te obrazložitve, ustavno sodišče pa v tem tudi ne
vidi kršitve pritožnikovih osebnostnih pravic iz 34. in
35. člena ustave. Tudi odločitev sodišča, da v skladu z
določbami konvencije odredi vrnitev otroka materi, ne krši
teh pritožnikovih ustavnih pravic.
13. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev pravice iz 54. člena
ustave. Z izpodbijanima sklepoma ni bilo odločeno o pritožnikovi pravici do skrbi za otroka, zato pritožnikova pravica iz
54. člena ustave z njima ni mogla biti kršena. V zvezi z
očitkom o kršitvi pravice iz 23. člena ustave zaradi neodločanja slovenskih sodišč o pritožnikovi pravici do očetovstva
pa ustavno sodišče pritožniku pojasnjuje, da upoštevanje
določbe 16. člena konvencije sodišču preprečuje izdajo
takšne odločbe do odločitve o zahtevi za vrnitev otroka.
14. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da pritožniku z
izpodbijanima sklepoma niso bile kršene človekove pravice,
je ustavno pritožbo zavrnilo.
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. Up-377/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
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BANKA SLOVENIJE
4225.

Sklep o spremembi sklepa o obveznosti
rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma
prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za
opravljanje teh poslov predhodno pridobile
dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti
poročanja o tako sklenjenih poslih

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena in četrtega
odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99) ter drugega odstavka 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o obveznosti rezidentov
in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo
tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje
teh poslov predhodno pridobile dovoljenje
Banke Slovenije in o obveznosti poročanja
o tako sklenjenih poslih
1
Prvi odstavek 2. točke sklepa o obveznosti rezidentov
in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar
samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno
pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99) se
spremeni tako, da glasi:
“Banka dnevno poroča Banki Slovenije o vsakem posamičnem poslu nakupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev iz
prvega odstavka 1. točke tega sklepa razen menjalniških
poslov, in sicer za medbančne posle praviloma isti delovni
dan, ko so bili sklenjeni, o vseh ostalih poslih pa naslednji
delovni dan po sklenitvi.”
2
Ta sklep začne veljati 5. novembra 2001.
Ljubljana, dne 9. oktobra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

4226.

Sklep o dnevnem načrtovanju tolarske
likvidnosti in spremljanju koncentracije
deponentov

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. 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 dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti
in spremljanju koncentracije deponentov
I. UVOD

Predsednik
Franc Testen l. r.

1. S tem sklepom se določi vsebina poročanja banke o
tokovih tolarske likvidnosti in koncentraciji deponentov.
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II. DNEVNO NAČRTOVANJE TOLARSKE
LIKVIDNOSTI

2. Banka je dolžna dnevno načrtovati tolarske denarne
pritoke in odtoke. Načrtovanje se nanaša tako na znane, kot
tudi morebitne in pričakovane denarne tokove, ki lahko vplivajo na sposobnost banke, da tekoče poravnava svoje pogodbene obveznosti do komitentov ter druge obveznosti,
neločljivo povezane s poslovanjem banke.
3. Pri načrtovanju tolarskih denarnih tokov mora banka
upoštevati načelo previdnosti, kar pomeni, da lahko med
pritoke vključuje samo tiste, za katere obstaja velika verjetnost, da jih bo ob dnevu dospelosti tudi prejela, med odtoke
pa vse obveznosti, ki na določen dan dospejo v izplačilo.
4. Med tolarske pritoke se vključujejo predvideni pritoki iz vseh vrst vlog, vračila kreditov, pritoki iz prodaje vrednostnih papirjev, deviz, pritoki na podlagi instrumentov Banke
Slovenije, iz medbančnih kreditov ter drugi pritoki.
5. Med tolarske odtoke se vključujejo predvideni odtoki na podlagi črpanih kreditov, vlog, nakupov vrednostnih
papirjev, deviz, instrumentov Banke Slovenije, drugih obveznosti, iz medbančnih kreditov ter drugi odtoki.
6. Banka mora poročati Banki Slovenije o predvidenih
tolarskih denarnih tokovih za tekoči in naslednji delovni dan
dnevno najkasneje do 12. po telefaksu ali na elektronski
način v obliki, ki je predpisana z navodilom.
Navodilo izda guverner Banke Slovenije.
III. SPREMLJANJE KONCENTRACIJE
DEPONENTOV
7. Pomemben dejavnik upravljanja z likvidnostnim tveganjem je zagotavljanje razpršenosti vlog glede na izvor in
rok dospelosti.
8. Banka mora poročati Banki Slovenije o največjih
deponentih po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu
najkasneje deseti dan v tekočem mesecu v obliki in na
način, ki je predpisan z navodilom.
Navodilo izda guverner Banke Slovenije.
IV. IZVAJANJE SKLEPA
9. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za
podružnico tuje banke ter za podružnico banke iz države
članice.
10. Uprava banke mora sprejeti ustrezne interne postopke za izvajanje določil sklepa in navodil ter zagotoviti:
– da notranja revizija pregleduje poslovanje na področju likvidnosti ter izvajanje sprejetih politik in postopkov;
– vzpostavitev računovodskih postopkov in ustreznega
informacijskega sistema za spremljanje izvajanja sklepa ter
za pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije.
11. V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je
banka dolžna predložiti poročila tudi po stanju na dan, ki je
naveden v zahtevi in v zahtevanem roku.
12. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
Ljubljana, dne 9. oktobra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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4227.

Sklep o spremembi sklepa o kapitalski
ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. 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 spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti
bank in hranilnic
1. V sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 16/01) se spremeni točka 17 tako, da se
glasi:
“17. Izračun skupne neto pozicije v tuji valuti
17.1. Skupna pozicija v tuji valuti se po tem sklepu
ugotavlja iz razlik med aktivnimi in pasivnimi postavkami, ki
glasijo na tujo valuto in iz razlik med aktivnimi in pasivnimi
postavkami v SIT z valutno klavzulo.
Po tem sklepu se kot aktivne in pasivne postavke štejejo vse bilančne in zunajbilančne postavke.
17.2. Najprej se izračuna neto odprta pozicija (razlika
med aktivnimi in pasivnimi postavkami) za vsako posamezno
valuto, in sicer ločeno za postavke, ki glasijo na tujo valuto in
ločeno za postavke v SIT z valutno klavzulo v tej isti tuji valuti.
Pri tem neto odprta pozicija sestoji iz vsote:
– neto promptnih pozicij, to je vse aktivne postavke,
zmanjšane za pričakovana neplačila (oblikovane rezervacije), minus pasivne postavke iz bilance stanja, vključno z
obračunanimi razmejenimi prihodki in odhodki v posamezni
valuti;
V neto promptno pozicijo se vključujejo tudi postavke iz
naslova spot poslov, ki jih banka ob sklenitvi knjiži zunajbilančno.
– nepreklicnih garancij in drugih podobnih zunajbilančnih instrumentov v posamezni valuti, ki bodo z veliko verjetnostjo unovčeni in za katere obstaja majhna verjetnost poplačila;
Upošteva se znesek zunajbilančnih instrumentov v posamezni valuti, razvrščenih v skupini D in E v skladu s
sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99). Banka lahko po svoji presoji v izračun neto odprte zunajbilančne pozicije vključi tudi garancije in druge instrumente,
razvrščene v višje skupine, vendar mora izbrano politiko
njihovega vključevanja v neto zunajbilančno pozicijo dosledno uporabljati.
Garancije in akreditivi v posamezni valuti, ki imajo devizno bilančno kritje v tej valuti ali kakršnokoli drugačno
zavarovanje, unovčljivo v tej valuti, se vključujejo v izračun
neto odprte zunajbilančne pozicije v višini svojega nekritega
dela. Če ima banka za take garancije oziroma akreditive
hkrati odobrena okvirna posojila, zajema v izračun neto zunajbilančne pozicije svojo potencialno obveznost le enkrat,
čeprav je v zunajbilančni knjigovodski evidenci banke izkazana dvakrat.
Znesek oblikovanih rezervacij za zunajbilančne postavke, ki jih banka knjiži na posebnem računu rezervacij v pasivi
bilance stanja, banka ne upošteva pri izračunu neto promptne zunajbilančne pozicije.
– neto terminskih pozicij, to je vse predvidene terjatve
oziroma prejeta plačila minus vse predvidene obveznosti
oziroma plačila po terminskih valutnih transakcijah v posamezni valuti (vključeni so tudi nominalni zneski terminskih
poslov s tolarsko neto poravnavo);
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Če banka zaščiti svoje odprte terminske pozicije v tuji
valuti s sklenitvijo nasprotnih poslov, vključi v izračun osnovno in zaščitno pozicijo.
V neto terminsko pozicijo se ne šteje terminski del
začasnega odkupa/prodaje deviz z obvezno povratno prodajo/odkupom z Banko Slovenije.
– neto delta ekvivalent za celotni znesek opcij na
posamezno tujo valuto;
Če banka prevzema pozicije v valutnih opcijah, s katerimi se trguje na borzi, se pri izračunu neto delta ekvivalenta upošteva uradno izračunana delta borze za posamezno
opcijo. V odsotnosti uradne delte banka lahko izračuna
oceno za delta ekvivalent svojih opcij, ki ga mora na zahtevo Banke Slovenije utemeljiti.
– tržna vrednost drugih opcij v posamezni valuti;
Neto odprte pozicije v evru (EUR) in valutah držav
članic EMU banka združi.
Poslov po pooblastilu in komisijskih poslov, ki jih banka opravlja za tuj račun, banka ne zajema v izračun odprte
pozicije v tuji valuti.
17.3. Aktivne in pasivne postavke po posameznih valutah se preračunajo v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije in sicer posebej postavke, ki glasijo na tujo valuto in
posebej postavke v SIT z valutno klavzulo. Ugotovljene
razlike med aktivnimi in pasivnimi postavkami predstavljajo
neto odprte pozicije v posamezni valuti (izražene v SIT).
Nato se seštevajo ločeno vse neto kratke in neto dolge
pozicije, preračunane v SIT, tako da se ugotovi posebej
vsota vseh neto kratkih in posebej vsota vseh neto dolgih
pozicij.
Kratka pozicija obstaja, kadar je vsota aktivnih postavk manjša od vsote pasivnih postavk.
Dolga pozicija obstaja, kadar je vsota aktivnih postavk
večja od vsote pasivnih postavk.
17.4. Seštevek obeh vsot predstavlja skupno neto
pozicijo v tuji valuti.
17.5. Banka Slovenije lahko posameznim bankam za
namen oziroma potrebe tega sklepa dovoli uporabo internih modelov banke za izračun valutnih tveganj.”
2. Spremeni se 35. točka sklepa, ki se glasi:
“35. Banka je dolžna v rokih, predpisanih v tem poglavju, predložiti Banki Slovenije poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti v celoti po stanju na zadnji dan četrtletja, poročilo o skupni neto poziciji v tuji valuti pa po stanju
na zadnji dan vsakega meseca.
V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je banka
dolžna predložiti poročila po stanju na dan, ki je naveden v
zahtevi.”
3. Spremeni se 37. točka sklepa, ki se glasi:
“37. Rok za predložitev poročil iz 35. točke tega
sklepa je za stanje na zadnji dan v letu deseti delovni dan
po roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov, za druga četrtletja pa do 25. v naslednjem mesecu.
Za ostale mesece, za katere se predlaga samo poročilo o
skupni neto poziciji v tuji valuti, je rok za predložitev tega
poročila najkasneje do 20. v naslednjem mesecu za stanje
na zadnji dan preteklega meseca.”

Št.

82 / 19. 10. 2001 / Stran 8255

4. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha
veljati sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah
banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) –
(Uradni list RS, št. 37/99).
5. Ta sklep začne veljati 30. junija 2002.
Ljubljana, dne 9. oktobra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

4228.

Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo
mora banka zagotavljati

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99,
102/00 in 59/01) ter 20. in 35. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati
1. S tem sklepom je za banke določen način izračuna
količnikov likvidnosti, najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati ter obveznost poročanja bank.
2. Količnik likvidnosti je razmerje med naložbami in
obveznostmi. Banke izračunavajo količnike likvidnosti v dveh
razredih, ločeno za devizni in tolarski del:
– od 0 do 30 dni (prvi razred) in
– od 0 do 180 dni (drugi razred).
3. Banke upoštevajo naložbe po naslednjih kriterijih:
– po preostali dospelosti;
– samo naložbe, ki so v skladu s sklepom o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
razvrščene v skupini A in B – ne glede na obliko naložbe
(vrednostni papir ali katerakoli druga naložba) in ne glede na
to, ali je dolžnik rezident ali nerezident;
– samo znesek naložb, s katerim banka prosto razpolaga;
– od zunajbilančnih postavk se upoštevajo samo terminski posli, pogodbeno najete kreditne linije ter nečrpani
del najetih kreditov.
4. Banke upoštevajo, ne glede na princip preostale
dospelosti, v obeh razredih svoje naložbe:
– v tuje tržne (namenjeni trgovanju) dolžniške in lastniške vrednostne papirje, katerih bonitetna ocena oziroma
dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja je najmanj BBB (Fitch
ali Standard & Poor’s) ali vsaj Baa2 (Moody’s), če z njimi
banke upravljajo same, če pa so jih prepustile v upravljanje
drugi domači ali tuji banki oziroma finančni instituciji pa le v
višini in rokih, ki jih za dostop do likvidnosti predvideva
pogodba o upravljanju;
– v dolžniške vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija;
– v dolžniške vrednostne papirje Banke Slovenije in
druge vrednostne papirje oziroma terjatve, na podlagi kate-
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rih lahko banke pri Banki Slovenije pridobijo likvidna sredstva;
5. Banke upoštevajo obveznosti po naslednjih kriterijih:
– po preostali dospelosti;
– od zunajbilančnih postavk se upoštevajo:
– terminski posli, odprti nekriti akreditivi, pogodbene
odobrene kreditne linije bankam in nečrpani del odobrenih
kreditov v višini 100%;
– pogodbeno odobrene kreditne linije nebankam razen kreditnih linij, odobrenih za kritje odprtih akreditivov, se
upoštevajo v višini 20%;
– izdane garancije, jamstva in stand by akreditivi, odobreni limiti za tekoče račune in kartice se upoštevajo po
preostali dospelosti v višini 5%.
Obveznost po akreditivih se upošteva v posameznem
razredu v višini nekritega dela po preostali veljavnosti, po
predložitvi dokumentov pa po preostali dospelosti.
6. Banke morajo dnevno izračunavati količnike likvidnosti za pretekli delovni dan.
Količnika likvidnosti posameznega razreda ločeno za
devizni in tolarski del morata biti najmanj 1.
7. Ne glede na določbo prejšnje točke se lahko Banka
Slovenije z bankami pogodbeno dogovori za doseganje količnikov likvidnosti za tolarski in devizni del skupaj v okviru
istega razreda.
8. Banke lahko v drugem razredu tolarskega dela upoštevajo tolarske naložbe s preostalo dospelostjo nad
180 dni, ki so v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic razvrščene v skupino A – ne glede na obliko naložbe (vrednostni
papir ali katerakoli druga naložba) in ne glede na to, ali je
dolžnik rezident ali nerezident, vendar največ v višini vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju.
9. Banke so dolžne v drugem razredu deviznega dela
dnevno zagotavljati vsoto vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, naložb v tuje vrednostne papirje in sredstev pri tujih bankah v višini, ki je enaka najmanj
80% bilančnih obveznosti v drugem razredu deviznega dela
po stanju na zadnji delovni dan preteklega meseca.
Blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju morajo predstavljati najmanj 62,5% predpisanih naložb iz prvega odstavka te točke oziroma 50% zneska bilančnih obveznosti iz prvega odstavka te točke.
Dnevno obveznost iz prejšnjih dveh odstavkov so banke dolžne izpolnjevati od vključno 15. v tekočem mesecu do
vključno 14. v prihodnjem mesecu.
10. Dnevno poročilo o doseganju količnikov likvidnosti
ter o deviznih likvidnih naložbah posredujejo Banki Slovenije
najkasneje naslednji delovni dan do 12. ure.
11. Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
12. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
13. Prvi odstavek 6. točke in 10. točka se začneta
uporabljati 1. julija 2002 tako, da banke prvič poročajo v
skladu z 10. točko tega sklepa dne 1. julija 2002 za stanje
na dan 28. junija 2002.
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V času od začetka veljavnosti tega sklepa do 1. julija
2002 banke pošiljajo poročila samo za zadnji koledarski
dan preteklega meseca in sicer najkasneje do 10. delovnega dne v tekočem mesecu tako, da prvo poročilo po tem
sklepu pošljejo do 16. januarja 2002 za stanje na dan
31. decembra 2001.
14. Banke količnikov likvidnosti, doseženih v poročilu
za stanje na dan 31. decembra 2001 v primeru, če so nižji
od 1, ne smejo več poslabšati. Banke morajo količnike
likvidnosti 1 doseči najkasneje na dan 1. julija 2002.
15. 9. točka tega sklepa se začne uporabljati 15. februarja 2002.
16. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa prenehata
veljati sklep o devizni likvidnostni lestvici (Uradni list RS, št.
87/00 in 54/01) in sklep o tolarski likvidnostni lestvici
(Uradni list RS, št. 54/01) ter navodili za izvajanje teh sklepov.
Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga
morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 37/99)
in na tej podlagi izdano navodilo prenehata veljati, ko se
začne uporabljati 9. točka tega sklepa.
Ljubljana, dne 9. oktobra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

4229.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 22. 10. do 28. 10.
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 oziroma v Banki Slovenije.

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 22. 10. do 28. 10. 2001
Naziv pravne osebe

A & I D.O.O. LJUBLJANA
A 3 A D.O.O.
A.S.I.T. D.O.O.
ACMAN D.O.O.
ADD COMPUTERS D.O.O.
ADD D.O.O.
AGRARIA P. STOR. D.O.O. V LIKVIDACIJI
AIA INŽENIRING D.O.O.
AKADEMSKI GOLF KLUB LJUBLJANA
ALBOISTRIA D.O.O.
ALFA 4 GORNJA RADGONA
ALIRA D.O.O.
ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA D.D.
ALQMA LEPOTNI CENTER D.O.O.
ALU PP D.O.O.
AMF D.O.O.
AMK INŽENIRING D.O.O.

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

02010-0012991273
03125-1012715638
10100-0032395473
02426-0014787214
02922-0015670539
02922-0019931167
02373-0052836218
02053-0089542730
02060-0016305932
10100-0032399935
02341-0017414647
20470-0019614709
05100-8010068883
02373-0089334214
02045-0014475307
03128-1012669804
03135-1012770147

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

ANECO D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
ANIRI D.N.O.
ANIVO D.O.O.
APOLLO D.O.O. LEVANJCI
AQUAHIT D.O.O.
ARHAR INŽENIRING D.O.O.
ASTARTA D.O.O.
ASTEL D.O.O. DUTOVLJE
ATC KANIN BOVEC D.O.O.
ATELJE B & M D.O.O.
ATENA REAL D.O.O., LJUBLJANA
AVDIJAJ&CO. D.N.O.
AVENIA LJUBLJANA D.O.O.
AVTO VARGAS – VARGAS D.O.O.
AVTOARS D.O.O.
B.A.T.T. D.O.O.
BAJREX D.O.O.
BALINARSKI KLUB CESTA
BALINARSKI ŠP. KLUB LOKOMOTIVA
BALINČEK D.O.O.
BANI EKOLOGIJA D.O.O.
BAUMULLER DRAVINJA D.O.O.
BAVARIA LWL – SERVIS D.O.O.
BB 22 BREZOVICA D.O.O.
BE SOLUTIONS D.O.O.
BELEC & MOČNIK D.O.O.
BEMACO D.O.O.
BETAX D.O.O.
BIOMEDICUS D.O.O.
BIROTEH D.O.O.
BIROTISK D.O.O.
BLT D.O.O. IDRIJA
BLUE MOON – BUČAR & CO. D.N.O.
BLUES D.O.O.
BONGO D.O.O.
BORA D.O.O.
BOVIR D.O.O.
BOWLING BAR D.O.O.
BRAČIČ D.O.O.
BRODNIK D.O.O.
BUDNA D.O.O.
CARAMBOLA D.O.O.
CB RADIOKLUB VALVASOR
CENTROS D.O.O.
CEPROM D.D. LJUBLJANA
CERDONIS D.O.O.
CHIC D.O.O. POLZELA
CIGLER D.O.O.
CONTROLMATIK COMMERCE D.O.O.
COPECO D.O.O.
CS TRADE D.O.O.
ČEBELARSKA DRUŽINA RADENCI
D & V, DEŽNAK-VIDMAR D.N.O.
DAMIS D.O.O.
DAPZ D.O.O.
DE & DE D.O.O.
DEBERNARDI CONSULTING D.O.O.
DEMI FASHION COMPANY D.O.O.
DIGMA D.O.O. DUTOVLJE
DOBNIKAR D.O.O.
DPD SVOBODA ŽIRI
DR. PENDL & DR. PISWANGER DOO
DR. ZA POMOČ LJUDEM V STISKI ZATE
DRAGA NOSAN K.D.
DRU. RADIOAMATERJEV “SOČA” TOLMIN
DRUŠ. SLO NAC. NAFTNI K.-KOM WPC
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV
DRUŠTVO CONSORTIUM MUSICUM
DRUŠTVO KAMPISTOV, NUDISTOV
IN OSAMLJENIH CELJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SV. TOMAŽ

Št.

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

06000-0113632113
03104-1061263227
10100-0032399741
19100-0010026459
03138-1006855037
05100-8000045776
02021-0016334712
10100-0000045779
04753-0000253462
03138-1012151819
02010-0090173979
02013-0087786468
05100-8010068689
02236-0050369043
02373-0019030845
02053-0010664173
05100-8010069271
04751-0000340375
02056-0012097977
02060-0016162372
33000-3312842155
03118-1009563287
02280-0053949485
03100-1086995292
25100-9708311118
04515-0000344567
02012-0019953059
18300-0053783268
02010-0016463097
03139-1012323169
02011-0011264236
04752-0000340229
02054-0017542588
33000-8309746521
02034-0019846445
02045-0017237091
04515-0000343306
10100-0032388004
02426-0010997133
02033-0010851587
02970-0013974276
02222-0012399855
03110-1012228366
02980-0014212115
06000-0056258068
20470-0011745002
06000-0068585216
24302-9004206074
18300-0015594271
10100-0000005330
02068-0013878212
02341-0017996938
30000-0002536683
02053-0019162149
14000-0598124780
03178-1087172569
10100-0032403039
26338-0051668917
10100-0032401681
03103-1006815721
03128-1086221606
02010-0018151576
02222-0019756335
02041-0035710064
04753-0000340471
02010-0017513898
02053-0012226649
02014-0016177915
06000-0350241497
02312-0016293390
04103-0000342445
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Naziv pravne osebe

DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO
DRUŠTVO ZMAJARJEV ŠMARNA GORA
DUKA OPREMA D.O.O.
DUKA OPREMA D.O.O.
ĐURĐA TRANS G. RADGONA D.O.O.
ECOTERM D.O.O.
EDIL D.O.O.
ELEKTRO JANŠA D.O.O.
ELEKTRO TRADE D.O.O.
ELPA D.O.O.
ELVES D.O.O.
ELVIS D.O.O.
ELVO INŽENIRING D.O.O.
ENA, D.O.O. LJUBLJANA
ENEJA D.O.O.
ENICA D.O.O.
EPSILON D.O.O.
ES & G D.O.O.
ESKO D.O.O. CELJE
EUROMETALL D.O.O.
EUROPRINT D.O.O.
EUROPRINT D.O.O.
FARAL D.O.O.
FEMATRADE D.O.O.
FIBET D.O.O. SEŽANA
FIDES, SIND. ZDR. IN ZOB.
SLOV. EN. ZD TO.
FILBO D.O.O.
FINEX D.O.O.
FINMARK STOR. IN TRG. PODJ. DOO
FISKUS D.O.O.
FONTANA D.O.O.
FORMA P. ZA PRO. STOR. IN TRG D.O.O
FOTO ZAPLATIL & CO. D.N.O.
FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA
GALAXY HOME VIDEO D.O.O.
GALERIJA GAL D.O.O.
GASILSKA ZVEZA ORMOŽ
GEAR D.O.O.
GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE
GM P. GRADBENE MEH. D.O.O.
GOLD TOURS D.O.O.
GOLF KLUB GROSUPLJE
GOODYEAR ENGINEERED
PRODUCTS EUROPE, D.O.O.
GORENJE D.D.
GORENJE D.D.
GORENJE I.P.C., D.O.O.
GORENJE INDOP D.O.O.
GORENJE ORODJARNA D.O.O.
GORENJE TIKI D.O.O.
GORENJSKA OBLAČILA D.D.
GOSTIL. PRI BUDANJCU D.O.O. SP. IDRIJA
GRAFIKA ART D.O.O. VOLČE
GRAFOTRG D.O.O.
GREGORC & CO. D.N.O.
H STYLE D.O.O.
HABITUS D.O.O.
HAFLES D.O.O.
HARPHA D.O.O.
HOLDING HIDRIA D.O.O.
HORIZONT TRANS D.O.O.
HORTI PROIZVODNJA-STORITVETRGOVINA D.O.O.
IBL LOGIS D.O.O.
IBL SISTEMI D.D.
IKD D.O.O.
IKRE D.O.O.
IMAGE&INFORMATION D.O.O.
IMGRAD LJUTOMER D.D.
IN – INFORMATIKA, D.O.O., LJ.
INTECO COMMERCE D.O.O. TRZIN

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

02341-0017602342
02018-0016689491
04751-0000344158
14000-0535460937
02341-0015329438
02056-0014925236
17000-0000021765
02027-0013641698
03138-1008623541
02426-0018638793
10100-0032399644
02056-0016735547
02091-0013194496
02010-0016998634
02056-0017412316
03127-1009276308
02312-0015269361
27000-0000168279
06000-0109835727
02010-0011168158
04751-0000340666
14000-0551221206
10100-0032374618
04515-0000342530
10100-0000018813
04753-0000342023
03139-1012522019
20470-0013490808
02348-0050600138
20470-0013247532
02091-0019342259
02341-0018378924
02014-0012329246
02222-0020298177
10100-0032386258
02014-0017441146
04103-0000340990
05100-8010066943
02011-0013463129
26338-0010173287
10100-0032398771
02022-0089663753
07000-0000005328
02922-0011527184
29000-0002072165
29000-0002014838
02922-0011599061
02922-0018116491
02922-0017027569
07000-0000002806
04752-0000312584
04753-0000341247
03155-1061010371
02021-0035086752
02068-0018687666
02343-0014635014
02312-0014042311
10100-0032402942
29000-0001847028
04750-0000342849
10100-0000046555
03170-1012599167
03170-1007984586
20470-0016628758
10100-0032399547
05100-8000078174
02343-0016292744
02010-0018227721
02312-0019944179
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Naziv pravne osebe

INTERMATIC D.O.O.
INŽENIRING ELTEL, D.O.O., LJUBLJANA
IRK-OBRENOVIĆ IN DRUŽBENIKI D.N.O.
JAMNICA HOLDING D.D
JAPOK – PODJED K.D.
JEKLIN & PINTAR PEČINE D.O.O.
JUDO KLUB IMPOL
K.B.M. D.O.O.
K.P.P. D.O.O.
KARANTANIJA D.O.O.
KARMA MGE D.O.O.
KASSEL D.O.O.
K-BIRO D.O.O.
KBM-LEASING D.O.O.
KEELI D.O.O. CERKNICA
KENZO D.O.O.
KEPOL SM D.O.O.
KGS D.O.O. KOČEVJE
KL. UPOKOJENCEV JAVNA RAZS. LJ.
KLUB LISTE ZA METLIKO
KLUB ZA MALI NOGOMET BAKOVNIK
KOMET D.O.O.
KOMUNALNA ZBORNICA SLOVENIJE
KONTO PRO D.O.O.
KONVER D.O.O.
KOP JAVNO KO. P. ZAGORJE D.O.O.
KRALJ GM D.O.O.
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O.
KROJ D.O.O.
KSM TGO. GOST. D.O.O.
KULTURNO DRUSTVO PETOFI SANDOR
KULTURNO DRUŠTVO VUZENICA
KUNOVAR MARMOR & GRANIT D.O.O.
KUTSENITS INTERNATIONAL D.O.O
LADAS D.O.O.
LAMBADA D.O.O. STRUNJAN
LECOM D.O.O.
LESCOM D.O.O.
LESNINA LGM D.O.O.
LEV D.O.O.
LEVČEK D.O.O.
LINCER KRANJ D.O.O.
LITERARNO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA
LITRADE D.O.O.
LODE D.O.O.
LOŠKA KOMUNALA, D.D. ŠKOFJA LOKA
LOVSKA DRUŽINA ČRNA JAMA POSTOJNA
LOVSKA DRUŽINA JAVORNIK POSTOJNA
LOVSKA DRUŽINA ORLICA
LOVSKA DRUŽINA PIVKA
LOVSKA DRUŽINA PRESTRANEK
LOVSKA DRUŽINA SOVODENJ
LOVSKA DRUŽINA TABOR ZAGORJE
LUBADAR D.O.O. KOMENDA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE PAPILU
M & D D.O.O.
M & D D.O.O.
M PLUS 2OOO D.O.O.
M TOURS D.O.O.
M.I.S.T. D.O.O.
M.T.C., D.O.O.
MAGROMA D.O.O.
MAMUT SERVIS D.O.O.
MANT – CO D.O.O. ŽIRI
MANYBAN D.O.O.
MARGOS D.O.O.
MARKO ŠIMUNAC & CO: D.N.O.
MARPI D.O.O.
MASTA TRADE, D.O.O.
MAX CO D.O.O.
MAZDA MOHOR RADENCI D.D.
MCA TRADE D.O.O.

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

03131-1005710295
02010-0017060423
03100-1006763488
25100-9707833102
02312-0015706734
04753-0000341344
04430-0000343882
02320-0013508322
03106-1012266683
14000-0536628332
02343-0089879563
02083-0014717497
02045-0089361635
04515-0000308968
02029-0013584370
05100-8000063139
02054-0011640817
02320-0012697208
02014-0019457291
03152-1012308661
02312-0010367272
02241-0012345574
03106-1012095866
02312-0015293223
02019-0011418365
26338-0012342595
90672-0000016745
10100-0029191951
05100-8010066846
02492-0010664875
02342-0010589334
20470-0013864064
03100-1005653323
02340-0013791164
02280-0014319068
10100-0032395958
02312-0011594807
02021-0015965918
29000-0001936753
02068-0019227180
18300-0019627046
07000-0000111543
10100-0032401293
02027-0012164679
02056-0052558132
07000-0000111737
10100-0032397510
10100-0032401778
20470-0012251342
10100-0032398092
10100-0032396831
07000-0000111446
10100-0032398480
02312-0015488387
10100-0032399062
02068-0013232774
05100-8010066361
03157-1061016481
02091-0016397145
20470-0019991651
17000-0000044754
02034-0015289773
05100-8000052857
07000-0000111349
10100-0032389459
03103-1005830783
02021-0090538645
10100-0032390429
02010-0012453505
05100-8010069174
02341-0016217764
03121-1012522804

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

MEDIFIT FITNES SISTEMI D.O.O.
MEDIMEHANIKA SP. BESNICA D.O.O.
MEDIVA D.O.O., LJUBLJANA
MESEC AND CO D.O.O.
MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJ.
MF PLUS D.O.O.
MI AND RO D.O.O.
MIA-COM D.O.O.
MIHALIČ MODERNI ELEMENTI D.O.O.
PODGRAD
MIHELČIČ IN MIHELČIČ – PIMI D.N.O.
MLEKARNA CELEIA D.O.O.
MONET CO D.O.O.
MONTER MIKLAVEC & CO. D.N.O.
MONTIMEX D.O.O.
MOPLAS D.O.O.
MREŽA JIT D.O.O.
MT CENTER D.O.O.
MULEC & CO D.N.O.
NAIM D.O.O.
NEPREMIČNINE TREND D.O.O.
NILSON D.O.O.
O.Z. SLO. ČASTN. VRHNIKA-BOROVNICA
OBČINA BLOKE
OBČINA BRASLOVČE
OBČINA CERKVENJAK
OBČINA DOBJE
OBČINA DOBRNA
OBČINA DUPLEK
OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINA GROSUPLJE
OBČINA HOČE – SLIVNICA
OBČINA IG
OBČINA KAMNIK
OBČINA KOMENDA
OBČINA LAŠKO
OBČINA LENART
OBČINA LITIJA
OBČINA LOVRENC NA POHORJU
OBČINA LUKOVICA
OBČINA MENGEŠ
OBČINA MISLINJA
OBČINA MUTA
OBČINA OPLOTNICA
OBČINA PESNICA
OBČINA POLZELA
OBČINA PREBOLD
OBČINA RAČE – FRAM
OBČINA RADENCI
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINA RUŠE
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA SVETI JURIJ
OBČINA TABOR
OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINA VRANSKO
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
OBČINA ZREČE
OBČINA ŽALEC
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK TOLMIN
ODIS D.O.O.
ODV.DRUŽ.KRIŽAJ & TRPIN O.P., D.N.O.
OLIMP D.O.O.
OMNIA INŽINIRING D.O.O. LJUBLJANA
OPEKARNA -RUDNIK D.D.V STEČAJU
OPTECH D.O.O.
O’TEAM D.O.O.
OTIS LIFT D.O.O.
PAGAT COM. D.O.O. LJUBLJANA
PALEGRA D.O.O., LJUBLJANA
PAL-POLAJŽER IN DRUŽBENIKI D.N.O.
PAPIRPLAST D.O.O. KAMNO

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

02021-0019212314
07000-0000055962
02010-0014111235
02027-0012360716
02014-0019245734
05100-8010069368
25100-9704159130
02053-0089302267
10100-0032401390
02312-0051892487
02426-0011425485
02034-0018278440
02045-0015591680
14000-0536184266
10100-0032399838
33000-7432034358
25100-9705206148
04515-0000344664
10100-0032394697
03121-1061212245
17000-0000045336
02027-0035805228
01000-0100002718
01000-0100004464
01000-0100010672
01000-0100005046
01000-0100003106
01000-0100008538
01000-0100012612
01000-0100001942
01000-0100009411
01000-0100000390
01000-0100002233
01000-0100002330
01000-0100003203
01000-0100010575
01000-0100002427
01000-0100009314
01000-0100001554
01000-0100001651
01000-0100010478
01000-0100011060
01000-0100009702
01000-0100008732
01000-0100004561
01000-0100004658
01000-0100008829
01000-0100012709
01000-0100004076
01000-0100008926
01000-0100003494
01000-0100012806
01000-0100004755
01000-0100000293
01000-0100004852
01000-0100018335
01000-0100003688
01000-0100004367
04753-0000342314
02034-0013108728
02222-0089382935
03138-1012036195
02010-0013044235
02373-0089712417
02012-0016179177
27000-0000187485
29000-0001909041
02010-0051600765
02010-0013538547
03100-1087152238
04753-0000343284

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

PAT TEL D.O.O.
PEAR AUDIO EUROPE D.O.O.
PEITIS D.O.O.
PEKARNA MUČAJ D.N.O.
PERFEKTA D.O.O.
PGD CVETKOVCI
PGD DOLSKO
PGD GORNJI MORAVCI
PGD KRIŠKA VAS
PGD LEVEC
PGD NOMENJ
PGD NOTRANJE GORICE PLEŠIVICA
PGD NOVA VAS
PGD SENOŽETI
PGD VELKA
PGD VNANJE GORICE
PGD VRHNIKA
PIKO PIRNOVAR IN OSTALI D.N.O.
PLAMTY D.O.O.
POANTA POVHE K.D.
PODJ. CENTER NOVO MESTO D.O.O.
POMLAD D.O.O.
PR D.O.O.
PRAŠIČEREJA PODGRAD
PRESKRBA D.D.
PRESTA D.O.O.
PREŠERNOVA DRUŽBA D.D.
PRINZ INŠTITUT
PRIT D.O.O.
PROAUTO D.O.O.
PROKEM D.O.O.
PROSVET. DRUŠTVO FRANCE
BEVK OTALEŽ
PROTING – ŠKODA D.N.O.
PROTONIK D.O.O.
PUP D.D.
PUPIČ & CO. D.O.O.
Q-MAX D.O.O.
RABELA D.O.O.
RABON LES D.O.O.
RADENSKA D.D.
RADENSKA ZVEZDA DIANA D.O.O.
RADENSKA-EKOSS D.O.O.
RADENSKA-ZDRAVILIŠČE D.O.O.
RADGONSKE GORICE D.D.
RDEČA RAKETA D.O.O.
RE. IG D.O.O. PORTOROŽ
REBUS D.O.O.
REKLAM GARDE D.O.O.
REKONAL D.O.O.
RE-MONT D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER
ROBOT D.O.O.
ROGELJ ROMAT D.N.O.
ROKOMETNO DRUŠTVO PRULE 67
ROSULNIK & CO. D.N.O.
RUPNIK P.E.J.A. & CO D.N.O.
S.OLIVER D.O.O.
SADEX D.O.O.
SADJARSTVO BLANCA D.O.O.
SALESIANER-MIETTEX D.O.O
SAM.SINDIKAT PODJETJA KEMOSTIK
SA-MI D.N.O.
SANJSKA KNJIGA D.O.O., LJ.
SAVA TIRES D.O.O.
SCIARADA D.O.O.
SEMAGEL D.O.O.
SI. DRŽ. IN DR. ORG. SLO. UE GROSUPLJE
SIGMA APF D.O.O.
SIMPAL D.O.O.
SIND. RADENSKA-ZVEZDA DIANA M.S.
SIND. DEL. V VVZ PEDENJPED-SVIZ LJ.

Št.

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

06000-0875999539
02083-0087642097
02280-0014029911
26338-0035845210
02312-0018613436
04103-0000342736
02019-0012494871
02493-0011623477
02041-0019244314
06000-0008418250
07000-0000111834
02053-0017599382
10100-0032397704
02019-0014929086
04515-0000343597
02053-0018659495
02027-0019326383
02045-0015168760
02010-0013836337
26338-0016619325
02970-0050122975
04202-0000340116
24401-9004111692
02341-0013833504
10100-0000017552
25100-9700274183
02045-0017303148
02010-0090649764
02045-0015989089
05100-8000002029
03150-1009008722
04752-0000336058
07000-0000064886
03103-1009183297
24302-9004038070
02430-0013067208
05100-8010067622
02056-0017493408
02426-0018668087
02280-0015034152
02340-0015822344
02344-0010048805
02344-0012332670
02341-0019407221
03138-1005939357
10100-0000048689
03179-1006792015
04750-0000341103
04515-0000344761
04202-0000344093
02343-0013495361
25100-9700075139
02045-0019296692
02922-0018166640
18301-0011991739
02034-0051162410
04515-0000248052
30000-0002627669
04821-0000340049
29000-0003182718
02312-0015415152
03100-1087139434
02045-0019762195
07000-0000001545
10100-0032392466
20470-0019766514
02022-0017683545
02373-0035335575
04430-0000343785
02340-0013593284
02060-0010050790

Naziv pravne osebe
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Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

SIND. KOM. PODJETJA GROSUPLJE
SIND. OTR. VTRCA AJDOVŠČINA
SINDIKAT INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA
SINDIKAT KOOR. IN POS. FUN. RADENCI
SINDIKAT OBČINSKIH UPRAVNIH
ORGANOV RADLJE OB DRAVI
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE BIZELJSKO
SINDIKAT PODJ. KEMA PUCONCI
SISTEMI PARTES D.O.O.
SITOMAT D.O.O.
SL. DR. ZA VZ. POM. V D. ST. PARADOKS
SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA
SOLEN D.O.O.
SONEKS D.O.O.SEŽANA
SORBIT D.O.O.
SPATIO D.O.O.
SPC KRETIČ D.O.O.
SPEN D.O.O.
SPLET D.O.O.
SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRUGA PODVELKA
STAVROS D.O.O.
STIP D.O.O.
STIP D.O.O.
STUDIO D D.D.
STYRIA PLIN D.O.O.
SUTON D.O.O.
SVILA D.D.
SVIZSS ZAVODA VIŠKI VRTCI
ŠD B.V.G. GULČ
ŠIPKA&CO., D.N.O.
ŠOTA D.O.O.
ŠPORTNI KLUB LEVEC
ŠPORTNO DRUŠTVO KOMENDA
ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL
ŠRD DRUŠTVO KONEX CLUB
ŠTART D.O.O.
ŠTUDENT. ZALOŽBA ŠTUD. ORG. UNIV. LJ
TABULA D.O.O.
TALES-LOVŠIN IN OSTALI D.N.O.
TANDEM ČATEŽ D.O.O.
TDR TRADING D.O.O.
TECHINOVA D.O.O.
TECHNIX D.O.O.
TEGMA D.O.O.
TEHNA PROJEKT D.O.O.
TENIŠKI KLUB VRHNIKA
TETRA PAK D.O.O.
TEŽMER, LJUBLJANA, D.O.O.
TIMAR D.O.O.
TIM-MLAKAR D.O.O.
TIM-MLAKAR D.O.O.
TISKARNA KAMELEON D.O.O.
TISKARSTVO PAJK K.D.
TOTTER MIDI D.O.O.
TPV-JOHNSON CONTROLS, D.O.O.
TREND D.O.O.
TRIONOVA, TRG. DRUŽ., D.O.O.
TRIS D.O.O. MOST NA SOČI
TRIVEK D.O.O.
TURISTIČNO DRUŠTVO BREGINJ
TURISTIČNO DRUŠTVO VETERNIK
TURK I. D.O.O.
TURŠIČ TRADE D.O.O.
V & B D.O.O.
V & M D.O.O.
VALMAR D.O.O. NOVA GORICA
VARIS D.D. LENDAVA
VELOG D.O.O.
VEMARC D.O.O.
VIAGO D.O.O.
VIBRONOVA D.O.O.
VIGRAD D.O.O. CELJE

02022-0013538444
04751-0000341733
02027-0017481831
02344-0015316778
20470-0016576766
02373-0017622114
02340-0020101790
24600-9004242203
02320-0015135012
02053-0050611586
02018-0011023333
02010-0014389916
10100-0000045197
25100-9704238185
33000-1144336733
02086-0015772904
10100-0032398868
02053-0054047617
20470-0051242432
02027-0017039802
26338-0011352031
90672-0000016842
02970-0019797768
02280-0014140588
02312-0010708324
02280-0011891740
02053-0015387782
02053-0010162974
02013-0013868394
02083-0011536867
06000-0513250967
02312-0016885284
02053-0013802414
02053-0010572993
04202-0000343996
02010-0089049652
20470-0014104430
02012-0019466798
03157-1012080854
04515-0000344276
02011-0088707678
02312-0015888124
04302-0000339775
04515-0000343403
02027-0051084474
02056-0018766727
02010-0019724819
02312-0018717323
04752-0000337707
14000-0548313146
07000-0000111640
02027-0089737907
18301-0011587928
02970-0015372531
03138-1008798626
02010-0018496314
04753-0000341441
04515-0000344470
04753-0000340568
02053-0019312887
02018-0089677723
90672-0000016260
02312-0012256735
02312-0019312127
04750-0000211414
02342-0011300106
02068-0019653786
02021-0017330417
04753-0000339986
10100-0000004845
06000-0068829074
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

VIJKO D.O.O.
VIKLAS D.O.O.
VITKAR, ZAVOD, HRASTNIK
VITRANS D.O.O.
VOKOL D.O.O.
VZHOD,TERČELJ IN DRUGI D.N.O.
W IN W INF. TEHN DOO
WHILE TRUE D.O.O.
WORK EST D.O.O.
ZALOŽBA ARKADIJA D.O.O.
ZAVOD SCCA – LJUBLJANA
ZD. BORCEV IN UDEL. NOB LJ. MOSTE
ZDR. BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB
ZDS-LIVAL LITJE LAHKIH KOVIN D.O.O.
ZEC-COMMERCE TRG. PODJ. D.O.O.
ZLATO SIDRO D.O.O.
ZSSS KOMET STARI TRG OB KOLPI
ZSSS SKEI ITPP RIBNICA
ZVONITRANS D.O.O.
ZŽO 1941–45 KRANJ
ŽAGA STARI LOG D.O.O.
ŽIGON DESIGN D.O.O.
ŽUJKA D.O.O.
ŽUPNIJA KRANJ

02021-0016153128
05100-8010067816
02045-0017235248
03131-1010987095
03100-1061092509
02053-0053773495
02010-0018036825
02068-0089469439
04750-0000246334
02010-0051326449
02010-0089026954
02060-0018235844
02021-0054768343
14000-0153454858
02341-0011977797
10100-0032369283
02430-0012909971
02321-0014433750
02340-0014560665
05100-8000057707
17000-0000029719
06000-0516897003
10100-0032397025
03138-1060002113

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 22. 10. do 28. 10.
2001 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4230.

Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife

Na podlagi 6. člena pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96 in 57/98, 78/99, 39/00 in
8/01) je Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije na
16. seji dne 4. 10. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
1
Ugotovi se, da je rast cen življenjskih potrebščin od
zadnjega zvišanja vrednosti točke znašala več kot 5%.
2
Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena pravilnika o
zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 116 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa
se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 8-38/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

4231.

Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in
nadomestilih

Na podlagi drugega odstavka 304. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TARIFE
o taksah in nadomestilih
1. člen
V tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št.
48/00) se v 6. členu dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“(2) Taksni zavezanec je tudi oseba, ki je dolžna plačevati nadomestilo za nadzor.
(3) Letno nadomestilo za nadzor plačujejo taksni zavezanci v dvanajstih enakih mesečnih obrokih. Višina mesečnega obroka se ugotovi tako, da se znesek letnega nadomestila za nadzor deli s številom dvanajst.
(4) Letno nadomestilo za nadzor se v primeru preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe zmanjša za sorazmerni delež nadomestila, ki bi odpadel na redno delniško
družbo, obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor pa
se sorazmerno razdeli med preostale oziroma novonastale
zavezance.
(5) V primeru likvidacije investicijskega sklada se letno
nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, v katerem
je družba za upravljanje končala delitev preostanka likvidacijske mase med člane oziroma delničarje investicijskega
sklada.
(6) Če zavezanec za plačilo letnega nadomestila za
nadzor poda zahtevo za odvzem dovoljenja za opravljanje
storitev, se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za
mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna, oziroma za mesec, v katerem je potekel rok, določen v zakonu, za odločitev o zahtevi.
(7) Če agencija prejme zahtevo za odvzem dovoljenja
za opravljanje storitev v času, ko nad zavezancem teče
postopek nadzora, oziroma po tem, ko je agencija že uvedla
postopek za odvzem dovoljenja, je zavezanec dolžan plačati
letno nadomestilo za nadzor vključno za mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna.
(8) Če vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja umakne zahtevo, preden je o njej odločala agencija,
se vložniku zahteve že plačana taksa vrne v roku 15 dni po
prejemu obvestila o umiku zahteve.”
2. člen
Besedilo tarifne številke 42 taksne tarife se spremeni
tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

“Za odločanje agencije o drugih posamičnih zadevah
in za izdajo odločbe, s katero agencija zavrže zahtevo za
izdajo dovoljenja oziroma soglasja (drugi in četrti odstavek
373. člena), znaša 100 točk.”
V tarifni številki 46 se v zadnji alinei petega odstavka
številka “7.860” nadomesti s številko “7.800”.
V tarifni številki 50 se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“(3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem odstavku te tarifne številke, znaša
največ tolarsko protivrednost 7.800 točk oziroma mesečno
največ tolarsko protivrednost 650 točk.”
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1. člen
Osebe iz prvega odstavka 9. člena tarife o taksah in
nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00) se za mesece oktober, november in december 2001 oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 109-1/2-5/2001
Ljubljana, dne 21. septembra 2001.
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu o
oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora pod št. 408-19/2001-2 z dne 9. oktobra 2001.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembi in dopolnitvi tarife o taksah in nadomestilih pod št.
408-19/2001-2 z dne 9. oktobra 2001.

4232.

Odločba o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

Sklep o oprostitvi plačevanja letnega
nadomestila za opravljanje nadzora

Na podlagi 9. člena tarife o taksah in nadomestilih
(Uradni list RS, št. 48/00) izdaja Agencija za trg vrednostnih
papirjev

SKLEP
o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila
za opravljanje nadzora

4233.

ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Št. odločbe

Datum izdaje
odločbe

Matična številka

Vrsta in
številka licence

Ime pravne ali fizične osebe

10226/1
10226/2
10229/1
10229/2
10231/1
10231/2

31. 8. 2001
31. 8. 2001
31. 8. 2001
31. 8. 2001
31. 8. 2001
31. 8. 2001

1605879
1605879
1613308
1613308
1631888
1631888

organiziranje 367
prodaja 368
organiziranje 363
prodaja 364
organiziranje 365
prodaja 366

TREKTREK d.o.o., Ljubljana
TREKTREK d.o.o., Ljubljana
ADRIA MEDICS d.o.o., Ljubljana
ADRIA MEDICS d.o.o., Ljubljana
AGENCIJA M – Marija Košar s.p., Maribor
AGENCIJA M – Marija Košar s.p., Maribor

Št. 20
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Generalna sekretarka
Rika Germ Metlika l. r.
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4234.

Uradni list Republike Slovenije
Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBE
o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

Datum izdaje odločbe

Vrsta in številka licence

Preimenovanje pravne ali fizične osebe

10004/1-1

5642272

17. 9. 2001

organiziranje 13

10004/2-2

5642272

17. 9. 2001

prodaja 14

iz: AMIGO TRAVEL d.o.o., Murska Sobota
v: KOMPAS POMURJE d.o.o., Murska Sobota
iz: AMIGO TRAVEL d.o.o., Murska Sobota
v: KOMPAS POMURJE d.o.o., Murska Sobota

10021/1-1

1628798

31. 8. 2001

organiziranje 65

10021/2-2

1628798

31. 8. 2001

prodaja 66

10027/1-1

1463349

10. 7. 2001

organiziranje 53

10027/2-2

1463349

10. 7. 2001

prodaja 54

iz: ILIRIKA – Igor Štemberger s.p., Ilirska Bistrica
v: ILIRIKA TURIZEM d.o.o., Ljubljana
iz: ILIRIKA – Igor Štemberger s.p., Ilirska Bistrica
v: ILIRIKA TURIZEM d.o.o., Ljubljana
iz: TURISTIČNA AGENCIJA AŽ – Erika Kerneža
s.p., Jakobinski Dol
v: TURISTIČNA AGENCIJA AŽ
IN RAČUNOVODSTVO – Erika Kerneža s.p.,
Lenart
iz: TURISTIČNA AGENCIJA AŽ – Erika Kerneža
s.p., Jakobinski Dol
v: TURISTIČNA AGENCIJA AŽ
IN RAČUNOVODSTVO – Erika Kerneža s.p.,
Lenart

Št. odločbe

Matična številka

Datum izdaje odločbe

Vrsta in številka licence

Ime pravne ali fizične osebe

10080/1-1

1488775

10. 7. 2001

organiziranje128

iz: OSKAR TRAVELLERS, CLUB –
Oskar Savarin s.p., Kranj
v: AGENCIJA OSKAR d.o.o., Kranj

10080/2-2

1488775

10. 7. 2001

prodaja 129

10140/1-1

1639676

3. 9. 2001

organiziranje 65

iz: OSKAR TRAVELLERS, CLUB –
Oskar Savarin s.p., Kranj
v: AGENCIJA OSKAR d.o.o., Kranj
iz: LAGUNA TOURS, – Marija Ilič s.p., Brežice
v: LAGUNA TOURS, d.o.o., Brežice

10140/2-2

1639676

3. 9. 2001

prodaja 66

iz: LAGUNA TOURS, – Marija Ilič s.p., Brežice
v: LAGUNA TOURS, d.o.o., Brežice

Št. 20
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Generalna sekretarka
Rika Germ Metlika l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4235.
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Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

SKLEP
o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

Datum izdaje odločbe

Vrsta, številka in status licence

Ime pravne ali fizične osebe

10111/1

5097266

4. 9. 2000

organiziranje 223 vrnjena

BELVEDERE d.d., Izola

10111/2

5097266

4. 9. 2000

prodaja 224 vrnjena

BELVEDERE d.d., Izola

Št. 20
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Generalna sekretarka
Rika Germ Metlika l. r.

OBČINE

LJUBLJANA
4236.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in
36/00), 93. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92 in 8/96) in 27. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 1. 10.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97 in 49/99) se v 8. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Svet šteje devet članov, od katerih tri člane izvolijo
delavci zavoda s tajnim glasovanjem, pet članov imenuje
ustanovitelj in enega člana predstavnikov zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.”
2. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku
45 dni po uveljavitvi tega odloka. Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji svet
zavoda.
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3. člen
Svet zavoda mora statut zavoda uskladiti z določbami
tega odloka v roku 90 dni po njegovi uveljavitvi.

ODLOK
o proračunu Občine Borovnica
za leto 2001

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

1. člen
S proračunom Občine Borovnica za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena. Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z
zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

Št. 500-7/99-9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4237.

Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za
določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), 3. in 31. člena
odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99) je Mestni
svet mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 1. 10. 2001
sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o merilih za določitev
lokacij in o lokacijah za oglaševanje
1. člen
V pravilniku o merilih za določitev lokacij in o lokacijah
za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00) se za 35. členom
doda nov 35.a člen, ki se glasi:
“Na lokacijah za postavitev ali namestitev velikih tabel iz
prve in druge alinee prvega odstavka 35. člena pravilnika je
dopustno nadomestno postaviti oziroma namestiti 15 samostoječih velikih svetlobnih vitrin. Pri tem je treba upoštevati
splošne pogoje iz 6., 7. in 8. člena ter posebne pogoje iz
12. člena pravilnika.”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3511-23/00-7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BOROVNICA
4238.

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in
61/99 – odl. US) in zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na
20. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del in posebni del.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
– odhodki
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prihodki
– odhodki
Račun financiranja:
– prihodki
– odhodki
Sredstva na računu

381,910.000
387,010.000
–
–
–
3,200.000
8,300.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo v višini 0,2% prejemkov proračuna. Del sredstev se
izloča v rezerve vsak mesec, dokončno pa po zaključenem
računu proračuna za preteklo leto.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim
proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva
dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z
zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračuna poročajo županu in občinskemu
svetu o realizaciji nalog dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta, oziroma po potrebi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
5. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na
predlog za finance zadolženega delavca v občinski upravi,
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. O
odločitvi mora župan obvestiti občinski svet takoj po njenem
sprejetju.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
proračuna ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni
pred pretekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna, s katerimi se
prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
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6. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporediti, razen
pod pogoji in na način, kot jih določa ta odlok.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja, ni dovoljeno.
7. člen
Če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru pričakovanih prejemkov in zadolžitve, ali s prerazporeditvijo možnih prihrankov sredstev.
8. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene oziroma namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena zadostna
sredstva.
Sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan na predlog za finance pristojnega delavca v upravi.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.
9. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od
prodaje občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj. Namenska sredstva, ki niso porabljena v
tekočem letu, se prenesejo za isti namen v naslednjem letu.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z
dejavnostjo in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik,
se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko
rezervacijo.
11. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Sredstva za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim
uporabnikom dodeljujejo trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
12. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora
župan šestmesečno poročati občinskemu svetu;
– odloča o nakupu in prodaji premičnega in nepremičnega premoženja do vrednosti 0,5 mio SIT;
– če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do 5% zadnjega sprejetega proračuna. O kratkoročni zadolžitvi odloči župan na
predlog za finance pristojnega delavca uprave;
– župan lahko odloča o odpisu dolga v primeru, ko bi
bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve oziroma
največ 100.000 SIT. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo
dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
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13. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, brez
nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna
pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
14. člen
Občina se lahko zadolžuje na podlagi soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon,
ki ureja financiranje občin. Odločitev za dolgoročno zadolžitev, sprejme občinski svet. Občina se lahko dolgoročno
zadolži za namene gospodarske infrastrukture največ v obsegu, ki ne presega 10% primerne porabe v letu pred letom
zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem
letu odplačila pa ne sme preseči 5% primerne porabe.
15. člen
Nadzorni odbor pri občinskemu svetu:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ima pristojni odbor
pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo v občinski proračun
in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi
tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 066/3-20/5-244/01
Borovnica, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

CELJE
4239.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
prostorsko ureditvenih pogojev za območje
Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za
območje Zg. Hudinja–Lahovna

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

Stran

8266 / Št. 82 / 19. 10. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Lokrovec,
za območje Lahovniška hosta in za območje
Zg. Hudinja–Lahovna
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Lokrovec,
za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja–
Lahovna, ki ga je pod št. 581/01 izdelal Razvojni center –
Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94).
II
Območje prostorsko ureditvenih pogojev je določeno v
2. členu odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev
za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za
območje Zg. Hudinja–Lahovna (Uradni list SRS, št. 36/88).
III
Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev
za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za
območje Zg. Hudinja–Lahovna se začne osmi dan po objavi
sklepa v Uradnem listu RS na sedežih Krajevne skupnosti
Ostrožno in Mestne četrti Hudinja ter v prostorih Mestne
občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in
traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve
osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju
javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave
morata organa krajevne skupnosti in mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata
pristojna organa krajevne skupnosti in mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine
Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna
skupnost in mestna četrt strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-16/2001-8
Celje, dne 12. oktobra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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4240.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
SIT/KWh
– priključna moč –
fiksni del cene
SIT/KW/mes.

8,376
331,360

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 9. 10. 2001 in
za priključno moč od 15. 8. 2001.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč –
fiksni del cene

8,831 SIT/KWh
336,120 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 9. 10. 2001 in
za priključno moč od 15. 7. 2001.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 29/01).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 11. oktobra 2001.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

4241.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina
cena v SIT/m3
3
1. Odjem plina do 250 m letno
107,14
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno
68,33
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno
67,69
66,37
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo
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od 1. 10. 2001, oziroma od prvega popisa števcev po tem
datumu, na osnovi znižanja nabavne cene zemeljskega plina
z dne 1. 10. 2001.
V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in znaša
5,70 SIT/ m3. Taksa se ne zaračuna v času, ko Energetika
Celje koristi količine porabljenega goriva, ki po dovoljenju ni
obremenjena s takso. Na vse navedene cene se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 11. oktobra 2001.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

DOBRNA
4242.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), IV. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS,
št. 44/97) v povezavi s 83. členom statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna
na 22. redni seji dne 20. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/00) se v 9. členu v prvem odstavku
2. točka spremeni z besedilom »asfaltna cesta s pločniki«,
3. točka se spremeni z besedilom »asfaltna cesta brez pločnikov«, 4. točka se obračunava le za pravne osebe, 5. in
7. točka se v celoti črtata.
V drugem odstavku 9. člena se točka a) Opremljenost
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe, spremeni na naslednjo višino točk:
I. stopnja (maksimalna)
20 točk
II. stopnja (visoka)
15 točk
III. stopnja (srednja)
10 točk
IV. stopnja (zadovoljiva)
5 točk
V. stopnja (minimalna)
0 točk
V drugem odstavku 9. člena se točka b) Opremljenost
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe, spremni na naslednjo višino točk:
I. stopnja (maksimalna)
15 točk
II. stopnja (visoka)
10 točk
III. stopnja (srednja)
5 točk
IV. stopnja (zadovoljiva)
5 točk
V. stopnja (minimalna)
0 točk
Pod b) se prva alinea spremeni z naslednjim besedilom:
– asfaltna cesta s pločniki,
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2. člen
V 10. členu odloka se v 2. točki spremeni tako, da se
točkovni sistem spremeni na naslednje točke, glede na lego
stavbnega zemljišča:
A
B
C
D
125 100 75
50
V 3. točki 10. člena se spremeni točkovni sistem na
naslednje točke, glede na lego stavbnega zemljišča:
A
B
C
D
15
15
15
15
V 5. točki 10. člena se spremeni točkovni sistem na
naslednje točke, glede na lego stavbnega zemljišča:
A
B
C
D
300 300 300 300
3. člen
11. člen odloka se črta v celoti.
4. člen
V 12. členu odloka se v drugem odstavku 2. točka
spremeni in glasi:
2. finančne, tehnične in poslovne storitve, gostinske
storitve, 75 točk
5. člen
V 13. členu odloka se na koncu prvega odstavka »so
oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo
stalno socialno pomoč« črta, doda vejica in za vejico doda
besedilo, ki se glasi: ...so zavezanci lahko delno ali v celoti
oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih
primerih:
– če zavezanec prejema denarni dodatek ali denarno
pomoč kot edini vir preživljanja; pri oprostitvi se upoštevajo
merila in pogoji, ki jih določa zakon o socialnem varstvu,
– zaradi elementarnih in drugih nezgod,
– na zahtevo, za dobo 5 let od dneva vselitve občana,
ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če
je v ceni stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih; petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko
hišo.
6. člen
V 15. členu odloka se doda besedilo:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna se uskladi
enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določi v mesecu decembru za
prihodnje leto.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se
od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 1012/01-6
Dobrna, dne 2. oktobra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
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DOL PRI LJUBLJANI
4243.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98 in 61/99), 20. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US 44/96 – odl. US
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99
– odl. US in 70/00) 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski
svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne 3. 10. 2001
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2001
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2001 (Uradni list RS, št. 119/00), ki se
glasi:
Prihodki proračuna za leto 2001 znašajo
433,212.675 SIT.
Prihodki proračuna in prenesena sredstva preteklih let
se razporedijo na:
– tekoče odhodke
148,050.675 SIT
– tekoče transfere
155,712.000 SIT
– investicijske odhodke
131,142.393 SIT
– investicijske transfere
156,700.000 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40502-1/00-8/01
Dol pri Ljubljani, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

4244.

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91),
19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99), je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne
3. 10. 2001 sprejel

ODLOK
o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Dol pri Ljubljani

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo varstveni pasovi virov pitne
vode na območju Občine Dol pri Ljubljani in ukrepi za zavarovanje zalog ter zdravstvene ustreznosti pitne vode iz teh
virov.
2. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1.
Vodnjak D/74
2.
Zajetje “Pri koritu”
3.
Zajetje “Vrtina Kv-2/00”
4.
Zajetji “Za šolo” (1, 2)
5.
Zajetje “Močila”
6.
Zajetje “Omovčkov grič”
7.
Zajetje “Za ulcam”
8.
Zajetje “Kokalj” (Srednje Vinje)
9.
Zajetje “Ravne”
10. Zajetje “Pod bukvijo”
11. Zajetja “Prski graben” (1, 2, 3)
12. Zajetji za Podgoro (1, 2)
13. Zajetje “Kokalj” (Petelinje)
14. Zajetje “Korant”
15. Zajetje za Zaboršt
16. Zajetje “Tamackov graben”
17. Zajetje “Močilnik”
18. Zajetje “Stajski graben”
19. Vršaj potoka Močilnik (s širšim varstvenim
pasom)
20. Zajetje “Na hribu” (Laze)
21. Zajetje “Nad Lazami”
22. Zajetje ‘’V Stajah”
23. Zajetje ‘’Hrib-Čelo”
24. Zajetje ‘’Mlakar”
Meje varstvenih pasov so določene na podlagi strokovnih podlag za zavarovanje vodnih virov v študiji “Hidrogeološke razmere na območju Občine Dol pri Ljubljani – osnove
za izdelavo sanacijskih programov zajetij pitne vode za lokalne vodovode in strokovne podlage za zavarovanje vodnih
virov”, ki jih je izdelalo podjetje Hidroconsulting, d. o. o.,
Dragomer, v letu 2001. Obseg posameznih pasov vodnih
virov s parcelnimi številkami je kot priloga, sestavni del tega
odloka in je na vpogled pri pristojni službi Občine Dol pri
Ljubljani.
Kartografsko gradivo, ki vsebuje hidrogeološke podatke na topografskih kartah v merilu 1:5000 in 1:25000 in
katastrske karte v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varstvenih pasov so sestavni del tega odloka in so na vpogled pri
pristojni službi Občine Dol pri Ljubljani.
II. VARSTVENI PASOVI
4. člen
Območje varovanja pitne vode, ki ga varujemo s tem
odlokom, je razdeljeno na naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (območje 1),
– ožji varstveni pas (območje 2),
– širši varstveni pas (območje 3).
Najožji varstveni pas (območje 1) je območje z najstrožjim režimom varovanja. Obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer je možna naključna ali namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pitne vode.
Po pojavu onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev
vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem.
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Ožji varstveni pas (območje 2) je območje s strogim
režimom varovanja in obsega prostor, kjer obstaja možnost
hitrega onesnaženja vodnega vira. To pomeni, da po pojavu
onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa vodi
nevarne snovi v vodonosnik, je pa na voljo določen čas za
preprečitev vstopa nevarne snovi v omrežje.
Širši varstveni pas (območje 3) je območje z blagim
režimom varovanja in zajema celotno ali pa le del napajalnega območja vodonosnika (odvisno od hidroloških in hidrogeoloških razmer ter izrabe vodonosnika), iz katerega se
podzemna voda pretaka v smeri zajetja, in območja, odkoder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika ali pa se podzemna voda sosednjega vodonosnika pretaka na napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in
obveznosti, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za
oba preostala varstvena pasova, kar pa je dovoljeno za ožji
in najožji varstveni pas, je dovoljeno tudi za širši varstveni
pas.
Ukrepi v najožjem varstvenem pasu
6. člen
Najožji varstveni pas (območje 1) obsega objekte in
neposredno okolico zajetja oziroma črpališča. Zemljišče območja najožjega varstvenega pasu je v lasti upravljalca vodovoda, ali občine. Območje mora biti fizično zavarovano in
opremljeno z opozorilno tablo. Vstop v to območje je dovoljen upravljalcu vodovoda, pristojnim inšpekcijskim organom
ter pooblaščenim osebam zdravstvene organizacije, ki
spremlja in nadzoruje kakovost pitne vode.
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.
Ukrepi v ožjem varstvenem pasu
7. člen
a) V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode;
– graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte;
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na
vodni vir;
– graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte
ter industrijske zgradbe in živinorejske farme;
– graditi podzemna skladišča nevarnih snovi;
– graditi pralnice avtomobilov;
– uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o zdravstveni ustreznosti pitne
vode;
– graditi nove silose za siliranje zelene krme (na obstoječih je treba preveriti prepustnost za vodo);
– graditi nove hleve ali farme za gojenje velike in male
živine;
– graditi gnojne jame;
– polivati gnojevko in gnojnico, odplake in blate iz čistilne naprave, komposte z neomejeno uporabo in mulje iz
industrijskih usedalnikov, rečnih strug in jezer;
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– uporabljati rudninska, živinska in druga organska gnojila, ki vsebujejo dušik;
– graditi namakalne sisteme;
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in
škodljivih snovi;
– graditi nove prometnice (obstoječe prometnice je
treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo
odtekale v vodonosnik);
– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi;
– ponikati odpadno vodo;
– uporabljati zbiralnike odpadne vode (greznice) z odtokom v tla ali vodotoke;
– graditi komunalne čistilne naprave za odpadne vode;
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode,
padavinske vode s cestišč in onesnaženo padavinsko vodo
s strešin (upoštevati je treba uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaženja; Uradni list
RS, št. 35/96);
– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega
vira;
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih
in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov;
– graditi pokopališča;
– graditi bencinske servise;
– graditi podzemna skladišča;
– odpirati kamnolome, glinokope in peskokope (obstoječe je treba sanirati in zapreti);
– izkopavati prod ob in iz vodotokov;
– graditi gozdne ceste in vlake brez vodnogospodarskega soglasja;
– izvajati golosečnjo v gozdovih (gozdove je treba prekvalificirati v varovalne gozdove s sanitarno sečnjo);
– pri spravilu lesa in transportu lesa uporabljati tehnologijo, ki povzroča poškodbe na tleh;
– odlagati komunalne in posebne odpadke (divja odlagališča je treba sanirati).
– odlagati rabljene avtomobile;
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva;
– vrtati vrtine za toplotne črpalke izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice;
– povečati črpanje iz vodnjakov izven vodovodnega sistema.
b) V ožjem varstvenem pasu je pod posebnimi pogoji
dovoljeno:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje
odplak;
– adaptirati stanovanjske hiše in gospodarske objekte
pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi;
– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih;
– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se lahko ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega.
Urediti je treba varen odtok voda in odvoz nevarnih odpadkov;
– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itn.);
– graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3
(enoplaščna cisterna in za vodo neprepustna železobetonska lovilna jama);
– obstoječa živinoreja se lahko ohrani, število živine
mora biti v skladu z uredbo, gnojišča pa morajo biti urejena,
da ni možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice;
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– zmerna uporaba hlevskega gnoja (največ 10 t/ha
/leto zrelega hlevskega gnoja) na podlagi potreb rastlin v
času od spravila posevka do 15. februarja (glej Kmetijstvo
na vodovarstvenih območjih, Kmetijski inštitut Slovenije
1994);
– uporabljati mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik na
podlagi potreb rastlin v času, ko jih te najbolj izrabljajo (glej
Kmetijstvo na vodovarstvenih območjih, Kmetijski inštitut
Slovenije 1994), dovoljeno pa je PK-gnojenje v skladu z
gnojilnim načrtom;
– graditi plinovode;
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko
omrežje in nanj priključiti vse objekte (neprepustnost mora
izvajalec dokazati z atestom);
– graditi za vodo neprepustne in nepretočne greznice
za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno
odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (te
greznice so začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizacije). Odvoz odpadne vode mora organizirati upravljalec vodovoda.
V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija obstoječih cest opravljena tako, da ob incidentih morebitne
razlite tekočine ne morejo pronicati do podzemne vode.
Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na površino
(glej Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic; Uradni list SRS, št. 10/85).
V ožjem varstvenem pasu je treba opremiti ceste z
ustrezno signalizacijo (opozorilne table, zmanjšanje hitrosti
vozil).
V ožjem varstvenem pasu se priporoča sprememba
namembnosti površin z zaraščanjem v gozd.
Poleg navedenih ukrepov se lahko, na podlagi predhodnih strokovnih mnenj in presoje vplivov na podzemno vodo, v ožjem varstvenem pasu prepovedo še druge dejavnosti in posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vodnega vira.
Ukrepi v širšem varstvenem pasu
8. člen
a) V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
– uporabljati zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
zdravstveni ustreznosti pitne vode;
– polivati gnojnico, gnojevko, odpadne blato in blato iz
čistilne naprave;
– uporabljati hlevski gnoj v času od spravila posevkov
do 1. februarja (enkratna ali skupna letna količina za travinje
15 t/ha za poljščine 30 t/ha);
– uporabljati mineralna gnojila na travinju od 15. oktobra do 31. januarja in na drugih zemljiščih v času od spravila
posevkov do 15. februarja. Odmerki dušičnih gnojil od žetve do začetka prepovedi ne smejo presegati 40 kg/ha;
– namakati kmetijske površine;
– izvajati množično vzrejo živali, ki presega zgornjo mejo obremenitve na 1 ha obdelovalne površine, določene v
uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla;
– postavljati lovske preže in hrano za divjačino;
– ponikovati odpadne vode;
– gnojiti tla z odpadki in odplakami;
– graditi proizvodne, energetske, obrtne in servisne
objekte, ki ogrožajo vir pitne vode;
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in
škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar (200 m3 v zaključeni celoti);
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– graditi naftovode;
– graditi nove komunalne čistilne naprave nad 2000
EE;
– graditi objekte, ki bistveno zmanjšujejo zaloge in izdatnost vodnega vira;
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih
in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov;
– graditi pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na
kanalizacijo;
– graditi nova pokopališča;
– odpirati nove kamnolome, glinokope in peskokope
(obstoječe je treba sanirati tako, da obratovanje ne ogroža
podzemne vode);
– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih
snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi
po nezaščitenih cestah in železnicah;
– spreminjati namembnost in dejavnost objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir;
– graditi obore za živali;
– izvajati krčitve in goloseke;
– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez
vednosti upravljalca vodovoda;
– izvajati posek lesa na večji površini, tako da obstaja
možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira;
– v gozdarstvu uporabljati fitofarmacevtska sredstva za
zatiranje gozdnih škodljivcev, razen v izrednih primerih, s
pridobitvijo soglasja zdravstvene inšpekcije in ob nadzoru
strokovnih služb;
– graditi odlagališča rabljenih avtomobilov;
– odlagati odpadke;
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva;
– vrtati vrtine za toplotne črpalke izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice.
b) V širšem varstvenem pasu je pod posebnimi pogoji
dovoljeno:
– gradnja stanovanj in druga gradnja ter čisto industrijo
in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo;
– gradnja neprepustne javne in interne kanalizacije;
staro je treba sanirati do neprepustnosti za vodo;
– gradnja objektov za potrebe individualnih kmečkih
gospodarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itn.);
– reja živine v hlevih na nastilj z največ dvajset glavami
živine in urejenim gnojiščem tako, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla in
naprej v podzemno vodo;
– pri opravljanju kmetijske dejavnosti je treba upoštevati določila uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla;
– namakanje kmetijskih površin na podlagi izdelane
strokovne ocene o vplivu vnosa snovi v tla in podtalnico ter
na podlagi dovoljenja pristojnih organov;
– izgradnja odlagališč odpadkov;
– izgradnja prometnic regionalnega ali državnega pomena;
– obratovanje obstoječih kamnolomov, ki morajo biti
sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih snovi v
nezavarovana tla;
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav;
– izgradnja odlagališč komunalnih odpadkov;
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da ni ogrožena podzemna voda. Hitrost vozil,
ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cestah v širšem varstvenem pasu, je omejena na
40 km/h.
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V. SANACIJSKI UKREPI
c) V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi za vodo neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost
mora izvajalec dokazati z atestom;
– graditi neprepustne in nepretočne greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo (skladno s
strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic). Te greznice so začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizacije;
– graditi urejene neprepustne manipulacijske površine
z odvodom meteornih voda v kanalizacijo prek maščobnika;
– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, v katere je možno ujeti tudi rabljeno požarno
vodo;
– opremiti ceste z opozorilnimi tablami (omejitev hitrosti, Območje varovanja pitne vode!, Izlitje javi takoj! itn.).
Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem
območju dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge), plinovodov in naftovodov ter obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, bencinski servisi, deponije
komunalnih odpadkov) posebnega družbenega pomena.
Poleg navedenih ukrepov se lahko, na podlagi predhodnih strokovnih mnenj in presoje vpliva na podzemno vodo v
širšem varstvenem pasu prepovedo še druge dejavnosti in
posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vodnega vira.
IV. POSEBNI UKREPI
9. člen
Za vse posege in dejavnosti v varstvenih območjih, ki
jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti presojo vpliva posega na vir
pitne vode pri za to pooblaščeni organizaciji, ki spremlja
kakovost vode na območju Občine Dol pri Ljubljani.
10. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na
območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.
11. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvena območja, je
treba postaviti ustrezne prometne znake za obvestilo o pričetku in prenehanju posebnih režimov prehoda prek varstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec vodnega
vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati in
odstraniti, če za to nastanejo razlogi.
12. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Dol pri Ljubljani.
13. člen
Skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih
snovi morajo biti vpisana v kataster, ki ga vodi pristojni organ
občine, inšpekcijske službe pa morajo imeti nad njimi stalen
nadzor.
14. člen
Če se z ukrepi 6., 7. in 8. člena tega odloka omeji
izraba kmetijskega ali gozdnega zemljišča, je lastnik zemljišča upravičen do povračila izpada dohodka v skladu s sanacijskim programom.

15. člen
Za ugotovitev in določitev možnih onesnaževalcev ter
uspešno sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih
virov pitne vode je treba izdelati osnove za izdelavo sanacijskih programov. Izdela jih za to usposobljena institucija na
podlagi hidrogeoloških raziskav skupaj s pooblaščeno institucijo za izvajanje nadzora nad kakovostjo pitne vode in
stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, potrdi pa
jih Občinski svet občine Dol pri Ljubljani v roku dveh let po
uveljavitvi tega odloka.
Onesnaževalci v varstvenih območjih in Občina Dol pri
Ljubljani kot nosilec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi sprejetih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja, roke za izvedbo in druge obveznosti. Pri izdelavi sanacijskih programov morata sodelovati tudi
institucija, pooblaščena za izvajanje nadzora nad kakovostjo
pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno
vodo, in institucija, ki je izdelala osnove za izdelavo sanacijskih programov. Sanacijski programi morajo biti izdelani v
roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci (vsak za svoj program) in
Občina Dol pri Ljubljani za sanacijo nelegalnih odlagališč
odpadkov in izgradnjo komunalne in druge potrebne infrastrukture.
Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v
letne plane možnih onesnaževalcev in v proračunu Občine
Dol pri Ljubljani.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV NA OBMOČJU
VAROVANJA PITNE VODE
16. člen
Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih površinah,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih
območjih v prostorskem planu oziroma upravnem postopku
pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Za vzdrževanje režima v varstvenih pasovih je odgovoren upravljalec vodovoda. Upravljalec vodovoda mora skrbeti za sistematičen pregled in analizo vode v skladu s
pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list
RS, št. 46/97) in ob sumljivih pojavih obvestiti zdravstveno
inšpekcijo.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo:
– pristojne občinske službe;
– kmetijska, zdravstvena in vodnogospodarska inšpekcija,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izdajanja vodnogospodarskih soglasij ter lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor na območju varovanja
pitne vode,
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– službe, ki izvajajo strokovni nadzor nad zdravstveno
ustreznostjo pitne vode,
– upravljalec vodovoda.
Kdor opazi nepravilnosti ali kršitve določil tega odloka,
mora o tem obvestiti upravljalca vodovoda oziroma pristojne
inšpekcijske službe.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
17. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno
vodo kot posledica dejavnosti v varstvenem območju, bremenijo neposredno njihove povzročitelje.
18. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v
nasprotju z določili 6., 7. in 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
19. člen
Upravljalec vodovoda mora v enem letu po uveljavitvi
tega odloka urediti varstvene pasove v skladu z določili tega
odloka.
20. člen
O režimu upravljanja z zemljišči v posameznih varstvenih območjih obvesti njihove lastnike upravljalec vodovoda
oziroma pristojne občinske službe v roku 60 dni po sprejemu tega odloka.
21. člen
Po sprejemu sanacijskega programa so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijstvom, upravičeni do povračila izpada dohodka v primeru,
da je izpad dohodka posledica ukrepov in omejitev v območju varovanja pitne vode, ki presegajo tiste, ki so določeni z
državnimi predpisi.
Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo na podlagi ugotovljenega javnega interesa, usklajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prvega odstavka tega člena.
Nadomestilo za izpad dohodka povrne lastnikom oziroma uporabnikom zemljišč upravljalec vodovoda, ki mu mora
biti ob ceni pitne vode zagotovljen vir sredstev. Višino odškodnine izračuna cenilec kmetijske stroke.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35205-18/00
Dol pri Ljubljani, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4245.

Program priprave za lokacijski načrt
rekonstrukcije križišča “Dolsko” na glavni cesti
G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–
Ribče

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne 3. 10.
2001 sprejel

PROGRAM
priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije
križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108,
v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja
s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo
pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne
faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta
program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Obstoječa glavna cesta II. reda, Ljubljana (Črnuče)–
Litija na odseku 1181 Šentjakob–Ribče je dvopasovnica,
poteka severno ob naselju Dolsko. Na obstoječem križišču
se proti severu odcepi cesta v smeri proti Kamnici in Vinju,
proti jugu pa v Dolsko (lokalna cesta LC 069020 Dolsko–
Vinje).
Križišče je prometno nevarno, voziščna konstrukcija je
dotrajana, ob cesti niso urejene površine za pešce in kolesarje, saj se le-ta odvija ob vozišču.
Kombinacija slabih tehničnih elementov in velika prometna obremenitev narekujeta ob danih prostorskih možnostih ureditev krožnega križišča, ki z ustreznimi elementi zagotavlja dobro propustnost in varnost za vse udeležence v
prometu, istočasno pa umirja promet na ravnem odseku,
kjer se često prekoračuje dovoljena hitrost.
3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je projektna
dokumentacija, ki jo je pod št. P–34/98 izdelalo v januarju
1998 Projektivno podjetje CE DESIGN.
4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja
občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave
lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in
dopolnjena:
– dolgoročni plan občin in mesta Ljubljana za obdobje
1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list
SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94,
61/98).

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Lokacijski načrt obsega:
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v 8. členu
tega programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v 8. členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in družbenega plana za obravnavano območje
M 1:5000
– ureditvena situacija v merilu 1:500 (na topografsko
katastrski osnovi), ki vsebuje: idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste
– faznost izgradnje
– načrt gradbenih parcel
– tehnični elementi za zakoličenje.
STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge
potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:
– ustrezne geodetske podlage
– idejni projekt prometne ureditve
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja z ukrepi za preprečitev in sanacijo
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
SOGLASODAJALCI IN MNENJEDAJALCI
7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasodajalcev in mnenjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz
sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru
različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se v tem
delu osnutek izvedbenega načrta pripravi variantno.
Soglasodajalci in mnenjedajalci morajo v tridesetih dneh
po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje
oziroma mnenje ni potrebno.
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8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
– Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava policije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, področje varstva okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, področje voda
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– Elektro Slovenija, Eles
– Elektro Ljubljana okolica
– Javna razsvetljava
– JP Vodovod–Kanalizacija
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine
– Občina Dol pri Ljubljani.
9. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglasjedajalci in mnenjedajalci v tridesetih dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje,
sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.
Pri izdaji soglasja oziroma mnenja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni
možno zavrniti.
NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
10. člen
Občinska uprava občine Dol pri Ljubljani vodi postopek
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je:
Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, Dol pri Ljubljani
Investitor posega v prostor je:
Občina Dol pri Ljubljani in Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana.
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi
predhodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega
načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim programom priprave
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag
– pridobivanje predhodnih pogojev in soglasij
– priprava gradiva za javno razgrnitev
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri
vseh postopkih sprejemanja
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.
TERMINSKI PLAN
11. člen
Postopek se začne s sprejemom tega programa nakar
si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno
dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
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– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na
pridobitev pogojev
– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na
okolje
– Občinski svet občine Dol pri Ljubljani obravnava osnutek lokacijskega načrta in sprejme sklep o javni razgrnitvi
osnutka lokacijskega načrta
– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva
objave
– javna obravnava se izvede v času javne razgrnitve
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in
predlogih iz javne razgrnitve in obravnave
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi
– župan Občine Dol pri Ljubljani posreduje usklajen
predlog lokacijskega načrta s stališči do pripomb občinskemu svetu v obravnavo in sprejem (v obrazložitev LN so vključena tudi stališča do pripomb).
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva Občina Dol pri
Ljubljani in Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana
13. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku
Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 34401-4/99-01-22
Dol pri Ljubljani, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

GROSUPLJE
4246.

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem
novorojencev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 16/99 in
59/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na
30. redni seji dne 3. 10. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Višino darila določi občinski svet ob sprejetju proračuna in se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na
njegovo vlogo, na tekoči račun ali hranilno knjižico upravičenca.
3. člen
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on
in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini
Grosuplje.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do darila
tisti od staršev, s katerim ima otrok prijavljeno skupno stalno
bivališče v občini.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila s pisnim zahtevkom, h kateremu morajo priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico,
– naziv banke in številko tekočega računa, oziroma
hranilne knjižice, kamor se nakaže darilo.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje do 31. januarja naslednjega leta za otroke rojene v preteklem letu.
6. člen
Občinska uprava lahko pridobi mnenje patronažne službe ali centra za socialno delo in na podlagi tega mnenja
dodeli darilo v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi
otroka.
7. člen
O dodelitvi darila odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine
Grosuplje.
8. člen
Darilo nakaže Občina Grosuplje v 30 dneh od prejetja
vloge.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/01
Grosuplje, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

PRAVILNIK
o denarnem darilu občine staršem novorojencev
4247.
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja denarnega darila
(v nadaljevanju: darila) staršem novorojencev, določa upravičence, višino darila in pogoje za uveljavitev darila iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje.

Pravilnik o denarnih pomočeh iz proračunskih
sredstev Občine Grosuplje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na
30. redni seji dne 3. 10. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev
Občine Grosuplje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in
postopki dodeljevanja denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotovijo v okviru letnih proračunskih sredstev Občine Grosuplje.
3. člen
Sredstva so namenjena za:
– denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico,
kurjavo in za premostitev trenutne socialne stiske,
– enkratne letne denarne pomoči za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah.
4. člen
Do denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico,
kurjavo in za premostitev trenutne materialne stiske so upravičeni občani Občine Grosuplje, in sicer:
– posamezniki, ki cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu ne presegajo za 100%,
– družine, katerih dohodek na družinskega člana ne
presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70%.
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za namene iz prvega odstavka tega člena v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
elementarne in druge nesreče, požara ali smrti edinega
hranitelja družine ter drugih izjemnih okoliščinah, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca
Centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki prosilca
obravnava.
5. člen
Do enkratne letne pomoči za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah so upravičeni občani Občine
Grosuplje, ki izpolnjujejo pogoje navedene v 4. členu tega
pravilnika in so vključeni v zdravljenje odvisnosti v komunah,
kar dokazujejo z ustreznimi dokazili.
6. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki
in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu,
pri čemer niso izvzeti prejemki za oskrbo v tuji oziroma
rejniški družini, otroški dodatki in drugi družinski prejemki,
štipendije ter socialnovarstvene dajatve.
7. člen
Denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika se odmerijo
glede na materialne potrebe prosilca, vendar ne morejo
preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega
vira preživljanja.
Dodelijo se največ enkrat letno, ne glede na izpolnjevanje pogojev za dodelitev te pomoči.
8. člen
Denarne pomoči iz 5. člena tega pravilnika se odmerijo
in dodelijo v višini 70% zajamčene plače največ tri leta
zapored.
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9. člen
Upravičenci vlagajo zahtevke za dodelitev sredstev na
CSD Grosuplje. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
CSD Grosuplje odloči o zahtevku z odločbo. V postopku se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po
prejemu pisnega odpravka odločbe, ki jo rešuje župan Občine Grosuplje.
Pritožbo se vloži pisno pri CSD Grosuplje in je prosta
takse.
10. člen
Sredstva upravičencem nakazuje Občina Grosuplje.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha
uporabljati stari pravilnik o dodeljevanju sredstev za pomoč
družini na domu v Občini Grosuplje, sprejet na Občinskem
svetu občine Grosuplje 10. 7. 1996 (Uradni list RS, št.
38/96).
Št. 551-2/95
Grosuplje, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4248.

Pravilnik o oddajanju poslovnih in upravnih
prostorov v najem

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi 64. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in
70/00) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99) na 30. redni seji dne 3. 10. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov
v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za oddajanje
poslovnih in upravnih prostorov (v nadaljevanju: poslovni
prostori), profitnega in neprofitnega značaja, ki so v lasti
Občine Grosuplje, pogoje za sklenitev in prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, ki
so namenjeni za poslovno dejavnost.
3. člen
Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo o najemu poslovnega prostora.
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II. KOMISIJA ZA ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV
4. člen
O oddaji poslovnih prostorov odloča direktor občinske
uprave, na podlagi predloga ustrezne službe uprave Občine
Grosuplje v primeru, da je prispela le ena vloga za določen
poslovni prostor.
V ostalih primerih, ko prispe dve ali več vlog za isti
poslovni prostor, direktor občinske uprave odloča na predlog komisije za oddajanje poslovnih prostorov (v nadaljevanju: komisija). Komisijo imenuje župan Občine Grosuplje.

Uradni list Republike Slovenije
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v hiši,
– določila o času trajanja pogodbe,
– višina najemnine in sorazmernih stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav ter storitev v stavbi,
– določbe o vzdrževanju poslovnih prostorov,
– način prevzema poslovnega prostora ob najemu in
način predaje ob prenehanju najemnega razmerja,
– določila o odpovedi in odpovednih rokih, če je pogodba sklenjena za nedoločen čas,
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise pogodbenih strank,
– splošne določbe.

5. člen
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija
je za svoje delo odgovorna županu Občine Grosuplje.

13. člen
Najemna pogodba se sklene za nedoločen ali določen
čas. Najemno pogodbo podpiše direktor občinske uprave.

6. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– odloča o prednostni listi oddajanja poslovnega prostora v primeru dveh ali več vlog,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemodajalca.

14. člen
Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podnajem, razen v izrednih primerih, ob pisnem soglasju najemodajalca.

7. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije. Predloge komisije so sprejeti z večino glasov
vseh članov.

15. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– zaradi kršenja pogodbenih določil.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne
pogodbe, je odpovedni rok praviloma šest mesecev.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali na način, ki
povzroča škodo imetju najemodajalca, ali če ne skrbi za
redno tekoče vzdrževanje poslovnega prostora,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če oddaja poslovni prostor v podnajem brez soglasja
najemodajalca,
– v drugih s pogodbo določenih primerih.

8. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela opravljajo
ustrezne službe uprave Občine Grosuplje. Prav tako ta služba pripravi gradivo za delo komisije.
III. ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V PRIMERU
DVEH ALI VEČ VLOG ZA ISTI PROSTOR
9. člen
Vloge za dodelitev poslovnega prostora morajo prosilci
poslati na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
10. člen
Poslovni prostor se odda v najem tistemu prosilcu,
katerega profitna oziroma neprofitna dejavnost po mnenju
komisije v največji meri ustreza trenutnim potrebam Občine
Grosuplje z gospodarskega in družbenega vidika.
11. člen
Direktor občinske uprave odloča o oddaji poslovnega
prostora na predlog komisije s sklepom. Zoper sklep direktorja imajo prosilci pravico do ugovora v roku 8 dni od
prejema sklepa. O ugovoru odloča župan v roku 30 dni od
prejema.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
1. Sklenitev najemne pogodbe
12. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe. Najemna pogodba mora vsebovati najmanj naslednja določila:
– navedbe poslovnih prostorov in stavbe, v katerih so
prostori,

2. Prenehanje najemnega razmerja

V. NAJEMNINA ZA POSLOVNI PROSTOR
16. člen
Višina najemnine se oblikuje v skladu z metodologijo
tega pravilnika.
VI. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE
17. člen
Poslovni prostori so glede na vrsto dejavnosti razvrščeni v dve skupini:
A) za dejavnosti profitnega značaja:
– proizvodna dejavnost,
– trgovina in gostinska dejavnost, pošte, banke, zavarovalnice, ostale obrti, storitvene dejavnosti, upravni prostori podjetij,
– koncesijske dejavnosti,
– ostale pridobitne dejavnosti;
B) za dejavnosti neprofitnega značaja:
– dejavnost državnih organov,
– poslovni prostori, namenjeni za družbene dejavnosti,
dejavnosti društev, krajevnih skupnosti,
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– lekarne,
– ostale nepridobitne dejavnosti.
18. člen
Poslovni prostori profitnega in neprofitnega značaja so
glede na lokacijo razvrščeni v tri območja:
I. območje – ožje poslovno območje Grosuplja: Adamičeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta,
II. območje – širše poslovno območje: ostale ulice v
Grosupljem, naselji Šmarje Sap in Cikava,
III. območje – vsi ostali zaselki.
19. člen
Višina najemnine je odvisna od vrste dejavnosti (A, B) in
lokacije poslovnega prostora (območja I., II., III.) in se določi po naslednji tabeli:

I.

A) Dejavnost profitnega značaja
1. Prostori za dejavnost
– trgovine, lokali, biroji
– proizvodna dejavnost
2. Pomožni prostori, garaže, skladišča
B) Dejavnost neprofitnega značaja
1. Prostori upravnih organov
2. Pomožni prostori, garaže, skladišča
3. Družbene dejavnosti, društva, ostalo

20. člen
Občinski poslovni prostori za potrebe sveta krajevne
skupnosti in humanitarnih dejavnosti (RK, karitas) se dodelijo brez plačila najemnine.
21. člen
Višina mesečne najemnine se v najemni pogodbi določi v SIT po ceniku tega pravilnika in se spreminja mesečno z
rastjo življenjskih stroškov.
22. člen
Najemnina za poslovni prostor se plača do 15. dne v
mesecu za tekoči mesec.

Cene v SIT/m2 na dan 1. 9. 2001
II.
III.

1.904,50
1.456,40
896,20

1.456,40
1.120,30
672,20

1.232,30
896,20
448,10

1.344,40
784,20
336,10

1.120,30
560,15
224,10

896,20
336,10
112,00

4249.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o
dodeljevanju stanovanjskih posojil Občine
Grosuplje

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 46/98) in 97. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in
1-2/00) je Občinski svet občine Grosuplje na 30. redni seji
dne 3. 10. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o dodeljevanju stanovanjskih posojil
Občine Grosuplje

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vse že sklenjene najemne pogodbe se uskladijo z novim pravilnikom v roku šest mesecev od uveljavitve tega
pravilnika.
24. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem, preneha veljati pravilnik Občine Grosuplje o oddajanju poslovnih prostorov in upravnih prostorov v
najem (Uradni list Občine Grosuplje, št. 2/95 in Uradni list
RS, št. 46/98). Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 363-6/95
Grosuplje, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju stanovanjskih posojil Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 46/98) se v 6. členu črta
prvi odstavek.
2. člen
V 10. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od
35 let in mladi pari brez otrok mlajši od 35 let.
3. člen
Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:
Posojila se ne dodeljujejo za nakup stanovanj po določbah VIII. poglavja stanovanjskega zakona.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 36000–3/98
Grosuplje, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Z dnem 30. 10. 2001 preneha veljati odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Idrija in Cerkno (Uradni list
RS, št. 28/92 in 53/96) in na njegovi podlagi izdan pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil (Uradni list RS, št.
50/92).
2. člen
Stanovanjski sklad občin Idrija in Cerkno (v nadaljevanju: sklad) preneha z delovanjem dne 30. 10. 2001.

HODOŠ
4250.

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

Na podlagi 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 23/01) in 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine Hodoš
na 23. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Hodoš
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hodoš za leto 2001 znaša
0,20 SIT za fizične osebe in 0,50 SIT za pravne osebe.

3. člen
Premoženje in obveznosti sklada se na podlagi zaključne bilance na dan 30. 10. 2001 razdeli med občini Idrija in
Cerkno.
4. člen
Terjatev iz naslova kredita do izločenega računa Občine Idrija za izgradnjo objekta VIS se razdeli v razmerju
87,9:12,1 v korist Občine Idrija, za ostalo premoženje in
obveznosti sklada se upošteva delitveno razmerje 70:30 v
korist Občine Idrija.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00200-2/01
Idrija, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 3. 2001 dalje.
Št. 442/01
Hodoš, dne 4. oktobra 2001.

Št. 36001-2/01
Cerkno, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

4252.
IDRIJA
4251.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Idrija in
Cerkno

Na podlagi sedmega odstavka 57. in 59. člena zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01) oziroma 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
48/95) sta Občinski svet občine Idrija na 23. redni seji dne
4. 10. 2001 in Občinski svet občine Cerkno na 23. seji dne
27. 9. 2001 sprejela

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
stanovanjskega sklada občin Idrija
in Cerkno

Odlok o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in na podlagi 23. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01) je Občinski
svet občine Idrija na 23. redni seji dne 4. 10. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski
sklad Občine Idrija ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire
financiranja.
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2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v
okviru proračuna Občine Idrija in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski stanovanjski sklad ustanovljen.
3. člen
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru
programa zlasti zagotavljanje materialne podlage za:
– financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo
stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje socialnih in
neprofitnih stanovanj;
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero;
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim
zakonom, statutom Občine Idrija in drugimi predpisi.
4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
II. VIRI FINANCIRANJA
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev,
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije,
– vračil stanovanjskih posojil,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
– iz drugih virov.
6. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE
S SREDSTVI
7. člen
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan Občine Idrija.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa
izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
Organizacijo in delovanje na stanovanjskem področju
se podrobneje določi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet občine Idrija.
8. člen
Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
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9. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se
smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v
prihodnje leto.
IV. PRENEHANJE
10. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada
ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
Župan Občine Idrija v 30 dneh po nastopu pogojev za
prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada predlaga
občinskemu svetu spremembo tega odloka o ustanovitvi
sklada.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Občina Idrija odpre evidenčni račun v okviru proračuna
občine s 30. 10. 2001.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 00200-0002/01
Idrija, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4253.

Pravilnik o organizaciji in delovanju
proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Idrija

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in 23. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01) in 7. člena odloka o
ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 82/01) je Občinski svet občine
Idrija na 23. seji dne 4. 10. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o organizaciji in delovanju proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– organizacijo in delovanje proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija,
– namene, za katere se dodeljuje posojila, kategorije
upravičencev in postopek dodeljevanja posojil.
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II. ORGANI SKLADA

2. člen
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan. Njegove pristojnosti so naslednje:
– skrbi za izvajanje stanovanjske politike v skladu s
sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
– odloča o naložbeni politiki na stanovanjskem področju v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
– za prehodno obdobje imenuje komisijo za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike,
– obravnava pritožbe na izdane sklepe glede dodelitve
stanovanjskih posojil,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom
in veljavnimi predpisi.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem:
– občinski stanovanjski program in
– letni finančni načrt na stanovanjskem področju.
3. člen
Naloge v zvezi s spremljanjem in uresničevanjem stanovanjske politike opravlja odbor za gospodarske dejavnosti
(v nadaljevanju: odbor).
Do ustanovitve odbora za gospodarske dejavnosti opravlja dela in naloge iz prvega odstavka tega člena petčlanska
komisija za uresničevanje in spremljanje stanovanjske politike, ki jo imenuje župan na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Člani komisije izmed sebe
izvolijo predsednika komisije. Glede delovanja komisije se
smiselno uporabljajo določbe poslovnika o delu občinskega
sveta, ki urejajo delovanje njegovih delovnih teles.
4. člen
Odbor opravlja naslednja dela:
– obravnava vsa vprašanja iz področja stanovanjske
politike občine, ki so opredeljena v 3. členu odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
in podaja predloge posameznih rešitev v sprejem županu,
– predlaga stanovanjski program in letni finančni načrt
v sprejem županu,
– sodeluje v postopku stanovanjskih razpisov glede
vsebine razpisa, pregleda in obravnave vlog ter oblikuje
prioritetni vrstni red prosilcev,
– na podlagi določil pravilnika pripravi predlog dodelitve stanovanjskih posojil.
III. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE POSOJILA
5. člen
Sredstva sklada se dodeljujejo v obliki posojil, regresiranja obrestne mere za posojila in drugih oblik pomoči za:
– gradnjo in nakup ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– za pridobivanje socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.
Posojila s subvencionirano obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne
vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila.
Višino subvencionirane obrestne mere za vsak razpis določi
župan na predlog odbora.
Sklad pridobiva manjkajoča sredstva za izvajanje programa v sodelovanju z bankami in se z njimi dogovarja za
kreditiranje izključno na podlagi kriterijev določenih v pravilniku sklada in čim bližje pogojem kreditiranja iz lastnih sredstev sklada.
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IV. KATEGORIJE UPORABNIKOV IN POGOJI
ZA PRIDOBITEV POSOJIL
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične osebe s
stalnim bivališčem na območju Občine Idrija, ki stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine Idrija in izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom.
Sredstva sklada lahko pridobijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.
7. člen
Upravičenci do posojil sklada se delijo na naslednje
kategorije:
– tisti, ki z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja
oziroma stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
– tisti, ki jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo
neprimerno,
– tisti, ki si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali
rešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo in sanacijo,
– tisti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje iz 1., 2. in 3. točke
tega člena, pa so za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja najeli bančna posojila pod slabšimi pogoji.
8. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz prejšnjih
členov tega pravilnika zajemajo:
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove
družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove
družine.
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost pri
dodeljevanju posojil:
– mlade družine,
– družine s tremi ali več otroki,
– družine v katerih je zaposlen samo prosilec,
– invalidi in družine z invalidnimi člani,
– prosilci z daljšo delovno dobo (najmanj tretjina delovne dobe), ki so brez stanovanja ali podnajemniki,
– razširjene družine, to je družine v katerih živijo tri
generacije ožjih družinskih članov.
Pri invalidnosti se upošteva invalidnost s 100% telesno
okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi
motnja v telesnem razvoju, težja in težka duševna prizadetost in trajna nesposobnost za delo.
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede
na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA POSOJIL
9. člen
Sredstva sklada se delijo na podlagi javnega razpisa, ki
ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona, občinskega stanovanjskega programa in tega pravilnika vsaj enkrat letno pripravi odbor.
Razpisi za posamezne kategorije upravičencev in posamezne namene porabe sredstev so ločeni.
Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Idrija, v
lokalnem časopisu in na radiu Cerkno.
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10. člen
Razpis iz 6. člena tega pravilnika mora vsebovati najmanj:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev namenjenih za delitev,
– kategorije upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati
upravičenci za pridobitev sredstev sklada,
– morebitne posebne pogoje in merila, ki jih morajo
izpolnjevati upravičenci do razpisanih sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo prosilci v vlogi navesti,
– kraj prejema in oddaje vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se
uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu prosilcu,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojil,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– razpisni rok,
– listine, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi,
– kriteriji za določanje prioritete pri delitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
11. člen
Odbor po poteku razpisnega roka pregleda prispele
vloge. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti o tem
prosilca. Če prosilec vloge ne dopolni v roku 8 dni po
prejemu obvestila, se vloga zavrže kot nepopolna.
12. člen
Popolne vloge obravnava odbor, ki po več kriterijskem
modelu ocenjevanja upravičenosti oblikuje prioritetni vrstni
red prosilcev.
Komisija na podlagi prioritetnega vrstnega reda oblikuje predloge o dodelitvi posojil, ki jih posreduje županu.
13. člen
Vsi prosilci so pismeno obveščeni o odločitvi glede
svoje vloge najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.
Seznam uspelih prosilcev se objavi na oglasni deski
Občine Idrija.

Št.

VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-2/01
Idrija, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

JURŠINCI
4254.

16. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je v
vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke, mora
sredstva v celoti vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se
štejejo od dneva prejema posojila.

Sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini
Juršinci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 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, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS ter 74/98) in
16. člena statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 1/99) je Občinski svet občine Juršinci na seji
dne 24. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov vrtca
v Občini Juršinci
I
Ekonomska cena programa vrtca v OŠ Juršinci znaša za II. starostno skupino (otroci stari od 3 do 7 let)
43.831 SIT.
Cena programa male šole znaša 178.432 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Juršinci, uporablja pa se od 1. 10.
2001 dalje.
Št. 380-4/01
Juršinci, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l. r.

14. člen
Prosilci lahko podajo pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa župana. Pritožba se naslovi na župana občine.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku enega meseca od prejema pritožbe.
15. člen
Uspeli prosilci morajo skleniti posojilno pogodbo z izbrano banko v roku 3 mesecev od izdaje sklepa.
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KAMNIK
4255.

Odlok o dopolnitvi odloka o pogojih, postopkih
in merilih za podelitev koncesije na področju
opravljanja gospodarske javne službe “urejanje
in vzdrževanje občinskih cest”

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 7. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/94, 47/95 in 20/98) ter 11. in 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 22. seji dne 26. 9. 2001 sprejel
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ODLOK
o dopolnitvi odloka o pogojih, postopkih
in merilih za podelitev koncesije na področju
opravljanja gospodarske javne službe “urejanje
in vzdrževanje občinskih cest”
1. člen
V odloku o pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe “urejanje in vzdrževanje občinskih cest” (Uradni list RS,
št. 7/00) se v 9. členu za četrtim odstavkom dodajo novi
peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba o
izbiri koncesionarja dokončna.
Če koncesijska pogodba v roku iz prejšnjega odstavka
ni sklenjena, se postopek izbire koncesionarja razveljavi.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta podpiše
župan.”
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-49/99
Kamnik, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

4256.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
“urejanje in vzdrževanje občinskih cest”

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 11. in
13. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
19/99), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98)
ter 11., 16., 59. in 87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine
Kamnik na 22. seji dne 26. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe “urejanje
in vzdrževanje občinskih cest”
1. člen
V odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe “urejanje in vzdrževanje občinskih cest” (Uradni list
RS, št. 7/00) se za 10. členom doda novo III. poglavje,
ki se glasi:
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“III. ZIMSKA SLUŽBA
11. člen
(pojem)
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so
potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.
Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega,
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
12. člen
(obseg zimske službe)
Zimska služba obsega predvsem naslednje ukrepe:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
– posipanje javnih prometnih površin,
– odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih
površin,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času
odjuge,
– odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
– namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s
katerih se lahko vsuje sneg in je zaradi tega ogrožena varnost ljudi in premoženja,
– ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih
cevi,
– čiščenje zasneženih cestnih znakov,
– obveščanje javnosti.
Javne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.
13. člen
(izvedbeni program)
Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. oktobra pripraviti
izvedbeni program zimske službe iz svoje pristojnosti in ga
predložiti Občini Kamnik v potrditev.
V izvedbenem programu zimske službe se določijo
zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov
in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe,
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob
neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
14. člen
(pristojnosti župana)
Župan na področju zimske službe potrjuje izvedbeni
program zimske službe iz prejšnjega člena in spremlja njegovo izvajanje.
15. člen
(izvajanje zimske službe)
Izvajalec mora pričeti odstranjevati sneg, ko ga zapade
10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa
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ga na to opozori pristojni oddelek občinske uprave ali vodstvo krajevne skupnosti.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni
oddelek občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega kot je določeno v prejšnjem odstavku.
16. člen
(posipanje)
Posipanje javnih prometnih površin se prične izvajati
takoj, ko se na njih zazna pojav poledice.
Na cestah ali cestnih odsekih, za katere je v izvedbenem programu predvideno tudi preventivno posipanje, se
posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje
poledica.
17. člen
(obveznosti pravnih in fizičnih oseb v zimskih razmerah)
Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom:
– odstraniti napadli sneg s pločnikov za pešce v celotni
dolžini nepremičnine,
– s streh in žlebov odstraniti ledene sveče, pri čemer
morajo ustrezno zavarovati pločnik za pešce,
– ob poledici posipati pločnike za pešce,
– odstraniti sneg s parkirnih prostorov in dostopnih
poti.
Material za posipanje zagotavlja izvajalec na stroške
lastnikov na svojem sedežu, če pa nima sedeža v Kamniku
ali njegovi neposredni okolici, pa tudi v Kamniku.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki za pešce ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in
pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi in drugo).
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje sneg, ki ogroža varnost ljudi in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne
snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s
tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
18. člen
(material za posipanje)
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici
lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi in podobnim materialom.
19. člen
(ukrepi v primeru izrednih snežnih padavin)
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko
župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v Občini Kamnik.

Št.
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V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov
zimske službe.”
2. člen
Dosedanja poglavja III., IV. in V. se preštevilčijo v poglavja IV., V. in VI. Dosedanji členi od 11 do 20 se preštevilčijo v člene od 20 do 29.
3. člen
Za 29. členom se doda novo VII. poglavje, ki se glasi:
“VII. KAZENSKA DOLOČBA
30. člen
(denarne kazni za prekrške)
Za neizpolnjevanje obveznosti iz 17. člena tega odloka
oziroma kršitev določbe 18. člena tega odloka se za prekršek kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe
s 30.000 tolarji denarne kazni, pravna oseba s 150.000
tolarji denarne kazni in posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, s 75.000 tolarji denarne kazni.”
4. člen
Dosedanje VI. poglavje se preštevilči v VIII. poglavje.
Dosedanji členi od 21 do 24 se preštevilčijo v člene od 31
do 34.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi zimske službe (Uradni list RS, št. 68/96).
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-47/99
Kamnik, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KANAL OB SOČI
4257.

Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
obvozno cesto v Kanalu

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 16. člena statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradne objave časopisa Primorske Novice, št. 30/99)
je Občinski svet občine Kanal ob Soči na 26. redni seji dne
25. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto
v Kanalu
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UVODNI DOLOČBI

1. člen
Na podlagi dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 17/86, 41/87 in 36/89), dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za
območje Občine Kanal ob Soči, za obdobje 1986–2000
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.
1/87, 3/90, 1/93; Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 32/96) ter spremembe in dopolnitve Občine Kanal
ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št.
22/99) in odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87, 11/87)
se s tem odlokom sprejme lokacijski načrt za obvozno cesto
v Kanalu, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, pod
številko 5210-00-28 iz maja 2001.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Splošni del
B) Soglasja in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – varstvo kulturne dediščine
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – varstvo kulturne in naravne dediščine
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave: VGP Soča, Vodnogospodarsko podjetje d.d.
– Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat: kanalizacija
– Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat: vodovod
– Zavod za ribištvo Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, izpostava Nova Gorica
– Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za promet in zveze, Urad za železnice
– Slovenske železnice, Infrastruktura
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
– Telekom Slovenije PE Nova Gorica
C) Odlok o sprejetju lokacijskega načrta
D) Obrazložitev lokacijskega načrta:
– povzetek usmeritev iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za območje
Občine Kanal ob Soči
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev in
prostorske ureditve po posameznih področjih
– opis obstoječega stanja
– idejna rešitev obvoznice Kanal
– idejna rešitev infrastrukturnega omrežja
– idejna rešitev prometnega omrežja
– prestavitve, rušitve in preureditve obstoječih objektov in naprav vodnogospodarske ureditve
– varovanje in urejanje naravnih in kulturnih vrednot,
krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne
zemlje
– varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– zasnova in ureditev zelenih površin
– načrt gradbenih parcel
– seznam sedanjih uporabnikov zemljišč v lokacijskem
načrtu
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– položaj, namembnost in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– etapnost izvajanja načrta
E) Grafični del:
– topografski načrt z vrisom trase 1: 5000
– izsek iz Družbenega plana občine Kanal ob Soči 1:
5000
– situacija obstoječega stanja 1: 1000
– ureditvena situacija 1: 1000
– situacija komunalnih naprav: vodovod, kanalizacija
1: 1000
– situacija komunalnih naprav: NN, SN, JR in TT omrežje 1: 1000
– situacija prometne ureditve 1: 1000
– situacija krajinske ureditve 1: 1000
– prečni prerezi 1: 500
– vzdolžni prerez 1: 1000/100
– vzdolžni prerez 1: 1000/100
– most preko reke Soče 1: 500
– most preko potoka Gorevšek 1: 500
– podporni zidovi 1: 400.

MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega prostor, ki obsega naslednje parcele:
1. parcele v katastrski občini Kanal, in sicer: 501/4,
41, 501/6, 37/2, 38/1 in 39
2. parcele v katastrski občini Gorenja vas: 1028, 1027,
1019, 1018/7, 1018/6, 1018/5, 1018/4, 1018/3,
1018/2, 1093, 1018/9, 1076/2, 1001/3, 1001/4, 21,
20/1, 1216, 22/4, 25, 26/2, 27/4, 1223, 27/3, 27/5,
36/8, 26/1, 1084/4, 1084/2, 910, 29/1, 29/4, 30/3,
1029 in 37.
POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– izgradnjo novega krožnega križišča s štirimi priključki: glavna smer poteka po glavni cesti G2-103, odsek 1008,
ki se priključuje na severnem in južnem kraku, zahodni krak
predstavlja navezavo lokalne ceste v Lig in Gorenjo vas,
vzhodni krak pa bo navezoval staro jedro naselja preko
obstoječega mostu
– del ceste G2-103, odsek 1008, v smeri proti Novi
Gorici
– križišče za deviacijo dovozne ceste do tovarne Plastik in železniške postaje
– križišče z obstoječo glavno cesto G2-103, odsek
1008
– premostitveni objekt – most preko Soče
– premostitveni objekt – most preko potoka Gorevšek
– dovozno pot do stanovanjskih objektov vzdolž Kolodvorske ulice
– podporne zidove ob trasi
– hodnike za pešce vzdolž trase obvozne ceste
– območje ob vseh prometnih povezavah, ki je potrebno za samo izgradnjo in vključitev celotnega objekta v
prostor.
5. člen
Potek trase s tehničnimi elementi
Krožno križišče ob spomeniku padlim borcem
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Obravnavano križišče je locirano na isti lokaciji kot
obstoječe. Zunanji premer znaša 22 m in ima povozen tlakovan sredinski pas. Prečni nagib krožišča znaša 1,5% proti
zunanjemu robu s konkavno zaokrožitvijo Rkv 1.000 m.
Predvidena računska hitrost znaša 40 km/h. Širina vozišča
v krožišču je 6 m, širina sredinskega pasu pa je 1,50 m,
širina vozišča na mestu uvoza znaša 4,50 m.
Obvozna cesta G2–301
Načrtovana obvoznica se začne približno 40 m severno od obstoječega križišča glavne ceste G2-103, Kolodvorske ceste in regionalne ceste R3-604 iz Liga in Gorenje
vasi, pri spomeniku padlim borcem. Na začetku je ohranjen
niveletni potek obstoječe ceste, ki se s padcem 0,5% spušča proti spomeniku padlim borcem. Na istem mestu je
predvidena preureditev križišča v krožišče z min. oddaljenostjo 3,60 m oziroma 3,40 m od parcele št. 36/10 k.o.
Gorenja vas. Po izhodu iz krožišča načrtovana trasa zavije
levo in poteka vzporedno z že obstoječo Kolodvorsko cesto
(približno 54 m). Na začetku opornih zidov se začne obvoznica vzpenjati z naklonom 3%. Na območju skladiščnega
platoja Plastik trasa rahlo zavije v levo in prečka potok Gorevšek. Med profiloma P7 in P8 se spušča s padcem 1,5%
proti križišču z načrtovano cesto do industrijske cone in
železniške postaje. Trasa nato z mostno konstrukcijo 105,80
m prečka reko Sočo. Po prehodu na levi breg se načrtovana
trasa prilagodi niveleti obstoječe glavne ceste G2-103. Priključek ima dva kraka: enega za zavijanje v desno in drugega za v levo.
Normalni prečni profil obvoznice znaša 9,80 m (vozni
pas 2 x 3 m, robni pas 2 x 0,30 m, peš hodnik 2 x 1,60 m).
Normalni prečni profil obvoznice ob opornem zidu znaša
9,20 m (vozni pas 2 x 3 m, robni pas 2 x 0,30 m, peš
hodnik 1 x 1,60 m, koritnica 1 x 0,50 m, bankina ob
koritnici 1 x 0,50 m). Normalni prečni profil obvoznice na
objektih znaša 11,80 m (vozni pas 2 x 3 m, robni pas 2 x
0,30 m, peš hodnik 2 x 2,35 m, robni venec 2 x 0,25m).
Deviacija ceste
Deviacija obstoječe dovozne ceste se izvede vzdolž vzhodne fasade tovarne Plastik. Deviacija se navezuje na načrtovano obvozno cesto v km 0,2 + 89,72 v trikrakem križišču in
se ob tovarni Plastik navezuje na obstoječo interno cesto.
Normalni prečni profil dovozne ceste do tovarne Plastik in
železniške postaje znaša 9,10 m (vozni pas 2 x 3 m, peš
hodnik 2 x 1,60 m, bankina (pločnik) 1 x 0,50 m, bankina ob
vozišču 1 x 1 m).
Objekti
Za izgradnjo obvozne ceste je potrebno zgraditi:
– most preko reke Soče
– most preko potoka Gorevšek
Peš promet
Vzdolž levega roba ceste je na celotni dolžini predvidena izgradnja pločnika širine 1,60 m, na severnem delu se
navezuje na obstoječ pločnik, na levem bregu se pločnik
navezuje na obstoječ pločnik ki poteka po desnem robu
glavne ceste G2-103.
Kolesarski promet
Za kolesarje ni predvidenih posebnih površin, kolesarski promet se bo odvijal po vozišču obvoznice.
POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
6. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno
upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja in poteki tras so prikazani v priloženi
situaciji.
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Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti,
da ne pride do poškodb.
7. člen
Vzdolž obravnavanega objekta poteka več komunalnih
naprav, predvidena so križanja:
Vodovod:
– krožno križišče: križanje z vodovodom (zaščita obstoječega vodovoda).
Električno omrežje
Nizkonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2-103 in
novega mostu prečka prostozračni NN vod za napajanje
dela industrijske cone in samonosni NN kabelski snop za
napajanje črpališča, ki ga je treba demontirati in prilagoditi
novi trasi
– ob Kolodvorski cesti poteka NN in JR omrežje, ki
služi za napajanje železniške postaje in javne razsvetljave ob
Kolodvorski cesti, ki ga je treba demontirati in NN omrežje
prilagoditi novi trasi.
Visokonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2-103 in
dovozne ceste do industrijske cone in železniške postaje
poteka dvosistemski daljnovod napetosti 10 kV, ki ga bo
potrebno demontirati in prilagoditi novi trasi.
Kanalizacija:
– preko trase obvoznice poteka obstoječa fekalna kanalizacija, ki jo bo treba na desnem bregu delno rekonstruirati, zgraditi črpališče in preko mostne konstrukcije voditi na
levi breg.
Javna razsvetljava:
– v območju glavne ceste G2-103 je zgrajena javna
razsvetljava, ki jo bo potrebno prilagoditi novi trasi ceste
– ob Kolodvorski cesti je zgrajena javna razsvetljava, ki
jo je potrebno demontirati.
TT omrežje:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2-103 poteka obstoječe zemeljsko TK omrežje s kabli položenimi
direktno v zemljo, ki ga je treba v območju posega delno
rekonstruirati
– ob Kolodvorski cesti poteka obstoječe zemeljsko TK
omrežje s kabli položenimi direktno v zemljo in v kabelsko
kanalizacijo, ki ga je treba demontirati in prilagoditi novi trasi
– ob železniški progi Nova Gorica-Jesenice so v kabelskih koritih položeni telekomunikacijski in signalno varnostni
kabli, ki so v upravljanju Slovenskih železnic, Telekoma Slovenije in Soških elektrarn Nova Gorica, ki s predvidenim
posegom niso ogroženi
– TK in SV kabli v upravljanju Slovenskih železnic so
položeni tudi v kabelski kanalizaciji od kabelskega jaška v
višini profila 10 preko Kolodvorske ceste do kabelskega
jaška pred železniško postajo, ki jih bo potrebno ob navezavi na obstoječ kabelski jašek ustrezno zaščititi.
8. člen
Varovanje ceste, objektov in cestnega telesa bo varstvenem pasu ceste
Glede na prometno ureditev cest s krožnim križiščem
je potrebno upoštevati naslednje varovalne pogoje:
– varovanje zaščitenega pasu ob obvoznici in preprečevanje kasnejših priključevanj nanjo
– predvideno je rušenje montažnega skladišča na parceli št. 27/4 k.o. Gorenja vas
– predvideno je rušenje montažnega objekta na parceli
št. 1018/3 k.o. Gorenja vas
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– predvidena je premestitev spomenika padlim borcem s kostnico na drugo lokacijo.
Zidovi
Oporni zidovi in pilotne stene so predvideni vzdolž
obstoječe Kolodvorske ceste:
– na strani obvozne ceste proti stanovanjskim objektom je predviden oporni zid v dolžini 53,50 m
– na strani obvozne ceste proti železniški progi je
predvidena pilotna stena v dolžini 164,55 m, sledi ji oporni
zid dolžine 23,90 m kot opora stopnicam proti železniški
postaji.
9. člen
Novi komunalni vodi in oprema
Javna razsvetljava:
Celotna obvoznica, kakor tudi krožišče sta opremljena
z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje ceste:
Obvoznica se odvodnjava preko cestnih požiralnikov
opremljenih z lovilci olj v meteorno kanalizacijo do zbirnega
kanala in dalje v potok Gorevšek.
VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
10. člen
Most preko reke Soče poteka preko kanalskih korit,
pogoji za projektiranje in gradnjo mostu preko reke Soče
bodo s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica podani na terenu skupno s projektantom.
Pred začetkom gradbenih del so na celotni trasi obvoznice Kanal ob Soči zahtevani površinski pregledi (ekstenzivni, intenzivni pregledi, testni izkopi) po metodi SAAS. V
primeru pozitivnih rezultatov so predvidene podpovršinske
raziskave (arheološka sondiranja oziroma izkopavanja). Ob
zemeljskih delih je predviden arheološki nadzor, ki ga bo
izvajal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gorice.
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
11. člen
Glavna srednja razpetina med obrežnimi podporami
nad matičnim tokom Soče je lahko min. 48 oziroma 50 m,
spodnji rob konstrukcije pa min 103 m.n.m. Pri projektiranju opornikov je potrebno upoštevati energijo vode in silo
naleta plavajočih debel na opornike. Vrhnji površinski sloj
nad temelji obrežnih opornikov je potrebno zavarovati s slojem skalometa, sidranim in povezanim z betonom.
Za posege v javno dobro vode je potrebno pridobiti
dovoljenje MOP po 22. členu zakona o varstvu okolja.
POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov zaradi nove
cestne površine je potrebno veliko pozornost posvetiti ozelenitvi zelenih površin, kakor tudi tehničnim rešitvam protihrupnih barier, saj betonski zid ni edina možna rešitev,
obstajajo tudi druge prijaznejše bariere kot so: prozorna
ograja, nasipi, korita z grmovnicami in podobno oziroma
lahko je tudi kombinacija le-teh z ozelenitvijo. Izdelati je
potrebno projekt krajinske ureditve.
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VAROVANJE OKOLJA
13. člen
(varstvo zraka)
V času izvajanja del je potrebno: preprečevati prašenje
z gradbišča – vlažiti površine v suhem in vetrovnem vremenu, preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materiala
s transportnih sredstev: čiščenje vozil pri vožnji na javne
prometne površine, pokrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah in upoštevati emisijske norme
pri začasnih gradbenih objektih ter pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih: uporaba tehnično
brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
Emisije prometa v času obratovanja ne bodo bistveno
vplivale na povečano onesnaženost zraka.
14. člen
(hrup)
V času izvajanja del je potrebno omejiti obratovanje
gradbišča izven nočnega časa, v času gradnje postaviti protihrupne zaslone in pregrade, uporabljati tehnično neoporečno gradbeno mehanizacijo in čim manj hrupna vozila za
transport materiala, deponije materiala ob betonarnah naj
bodo pravilno orientirane, tako da predstavljajo dodatno
protihrupno bariero, omejiti čas obratovanja hrupnih operacij na najmanjšo možno mero, disciplina na gradbišču (zvočni signali naj se uporabijo v najbolj nujnih primerih, motorni
stroji ne smejo obratovati v prostem teku), med gradbenimi
deli je potrebno izvajati kontrole meritev hrupa in sprejemati
dodatne ukrepe v primerih prekoračitev.
Po oceni obremenitve okolja s hrupom je potrebno
izvesti pasivne in aktivne protihrupne ukrepe skladno z izdelanim PVO. V času izvajanja del in v času obratovanja je
predviden monitoring meritev hrupa skladno s predlogi poročila o vplivih na okolje in skladno s pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje.
15. člen
(varstvo voda)
V času gradnje morajo biti organizirani ukrepi zaradi
izlitja nevarnih tekočin, transportni in gradbeni stroji morajo
biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani.
V času obratovanja je predvidena kontrolirana odvodnja površinskih vod s cestišča preko lovilcev olj in maščob,
organizirani morajo biti ukrepi v primeru izlitja nevarnih tekočin, preprečiti je potrebno emisije posipnih materialov s
cestnih površin v prostor (v krajinskem načrtu naj se predvidi
ozelenitev roba cestnega telesa).
TOLERANCE
16. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri projektiranju in dodatnih raziskavah poiščejo
rešitve, ki so primernejše iz tehničnega, oblikovalskega,
prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri tem
se ne smejo poslabšati okoljski pogoji.
DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA NAČRTA
17. člen
Trasa ceste mora upoštevati predpisane odmike od
železnice. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila
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pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov v varovalnem progovnem pasu in določbe zakona o
temeljih varnosti v železniškem prometu.
OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
18. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav. Določila lokacijskega
načrta morajo biti smiselno upoštevana v lokacijskem dovoljenju. Pri izvajanju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.
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(Uradni list RS, št. 84/98), 1. in 2. člena odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01),
18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 –
odl. US in 87/97) je Svet mestne občine Kranj na 27. redni
seji dne 26. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Mestni občini Kranj

KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

19. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor
območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni
upravni organ.

1. člen
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in
odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje z odpadki), subjekti ravnanja z odpadki, obračun ravnanja z odpadki ter nadzor nad
izvajanjem tega odloka.

20. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
21. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam pri Občini Kanal ob Soči in
upravljalci ceste.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi v
Uradnem listu RS in Uradnih objavah časopisa Primorske
novice.
Z dnem veljave tega odloka, preneha veljati odlok o
sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu,
objavljen v Uradnih objavah časopisa Primorske novice, št.
21/01, ter v Uradnem listu RS, št. 49/01.
Št. 344-02-2/99-00/01-2
Kanal ob Soči, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Kanal ob Soči
Zoran Madon l. r.

KRANJ
4258.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 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), 3., 4. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 1/96), 1. člena pravilnika o ravnanju z odpadki

2. člen
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanja količine
odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
4. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«.
3. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Mestna občina Kranj,
2. izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji
odpadkov), torej vsaka pravna ali fizična oseba, ki na območju Mestne občine Kranj povzroča komunalne odpadke s
tem, da stalno, začasno ali občasno:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– opravlja poslovno dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in
podobno),
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve
ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
Za lastnika javnih površin, vključno z nekategoriziranimi
in lokalnimi cestami, se šteje Mestna občina Kranj.
4. člen
Mestna občina Kranj vzpostavlja naslednji sistem ravnanja z odpadki:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter
prevažanje, sortiranje in začasno skladiščenje,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo
oziroma predelavo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
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4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenem javnem
odlagališču komunalnih odpadkov,
5. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi
občani oziroma uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju Mestne občine
Kranj, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo
stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo,
da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za
stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se
šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni
stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in
sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih
potreb.
Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali
začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru s povzročitelji odpadkov določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki, vreče). Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se
opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
6. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni
rabi, in so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni.
Skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki so po klasifikacijski številki odpadka 20 00 00 kot komunalni odpadki in
njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, opredeljeni naslednji odpadki:
1. ločeno zbrane frakcije:
1.1. papir in lepenka
1.2. steklo
1.3. drobna plastika in drugi odpadki iz plastike
1.4. drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke) in drugi
odpadki iz kovin
1.5. les
1.6. kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev,
menz in restavracij
1.7. olja in maščobe
1.8. oblačila, tekstil
1.9. barve, črnila, lepila in umetne smole
1.10. topila, kisline, baze, pralna sredstva, aerosoli
(pršivke)
1.11. fotokemikalije, zdravila, pesticidi, baterije
1.12. fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo
živo srebro
1.13. oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, elektronska oprema (npr. tiskana vezja);
2. odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s
pokopališč):
2.1. odpadki, primerni za kompostiranja
2.2. zemlja in kamenje
2.3. drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje;
3. drugi komunalni odpadki:
3.1. mešani komunalni odpadki
3.2. odpadki z živilskih trgov
3.3. odpadki iz čiščenja cest.
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7. člen
Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi
frakcijami, ki so pod klasifikacijsko številko odpadka 20 00
00 opredeljeni kot nevarni komunalni odpadki, ter odpadki
pod klasifikacijskima številkama 16 06 00 in 18 00 00, se
ne odlagajo v posode za odpadke, in so:
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila,
– fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– baterije in akumulatorji,
– televizijski in radijski sprejemniki, računalniki, računalniški zasloni ipd.,
– zdravila.
Ravnanje s temi odpadki je določeno z veljavnimi predpisi.
Če nastanejo nevarni komunalni odpadki izven gospodinjstev, ti odpadki niso predmet tega odloka. Predmet odloka tudi niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji, in
se ravnanje s temi odpadki predpisuje z državnimi predpisi.
Ravno tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest
kot tudi vsi ostali odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu
odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov
pravilnika o ravnanju z odpadki opredeljeni kot nekomunalni
odpadki.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor za postavitev tipiziranih posod za odpadke ali
plastičnih vrečk v skladu z 11. členom tega odloka, v katere
povzročitelji odpadkov redno odlagajo komunalne odpadke.
Odjemna mesta so mesta, kjer morajo povzročitelji odpadkov pripraviti prostor za posode za odpadke po določbah tega odloka in na način, da lahko izvajalec komunalne
odpadke prevzame in jih s posebnimi smetarskimi vozili
odpelje.
Povsod, kjer je primerno, morata biti zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji
odpadkov dolžni dostaviti posode ali plastične vrečke s komunalnimi odpadki na odjemno mesto.
Zbirna in odjemna mesta so dolžni vzdrževati povzročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti tudi za red in čistočo na teh
mestih ter dovoznih poteh do odjemnih mest.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji odpadkov. Če dogovor ni možen, določi odjemno mesto pristojni občinski organ. Zbirno in odjemno mesto
posebnih in nevarnih odpadkov določi izvajalec.
9. člen
V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizacije
ločenega zbiranja odpadkov posode za odpadke postavljene v ekološke otoke. Ekološki otok je prostor, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin za
določen bivalni okoliš. Vrsta in število posod je določena s
programom ločenega zbiranja odpadkov. Lokacijo določi
pristojni občinski organ v sodelovanju z izvajalcem. Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
10. člen
Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta ter
ekološke otoke je treba upoštevati funkcionalne, estetske,

Uradni list Republike Slovenije
higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna in
odjemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na
javnih površinah.
Kjer ni organiziranega rednega individualnega odvoza
komunalnih odpadkov, se izvajalec in povzročitelji odpadkov lahko dogovorijo za skupna zbirna mesta z uporabo
skupnih posod za odpadke – ekološke otoke ter njihovo
lokacijo.
11. člen
Povzročitelji odpadkov, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, lahko odlagajo
odpadke v plastične vrečke za odpadke iz 4. točke 20.
člena tega odloka. Odpadke v vrečkah so povzročitelji odpadkov dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
12. člen
Posode za komunalne odpadke morajo biti postavljene
na zbirno oziroma odjemno mesto takoj, ko izvajalec za
določeno območje organizira odvoz odpadkov.
Posode za gradbene odpadke morajo biti v dogovoru z
izvajalcem postavljene na gradbišče v času gradnje ali adaptacije objektov takoj, ko se prične z gradnjo novega objekta
ali adaptacijo obstoječega objekta.
13. člen
Reciklažno dvorišče je ustrezno urejen prostor za komunalne odpadke na katerega povzročitelji odpadkov lahko
pripeljejo in odložijo ločeno zbrane komunalne odpadke v
zabojnike po navodilih izvajalca. Izjemoma je na reciklažnem
dvorišču dovoljeno odložiti manjše količine gradbenih odpadkov in ruševin. Izvajalec je dolžan reciklažno dvorišče
vzdrževati in čistiti.
14. člen
Zbirna mobilna postaja je odjemno mesto, kjer izvajalec najmanj enkrat letno ločeno zbira odpadke iz skupine
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 in 1.13 iz 6. člena tega
odloka.
15. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
16. člen
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se uvede na celotnem območju Mestne občine Kranj in je obvezno
za vse povzročitelje odpadkov in izvajalca ter se izvaja po
programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga na predlog
izvajalca potrdi pristojni občinski organ.
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka poteka
po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v
ponovno uporabo. Izvajalec je povzročitelje odpadkov o načinu ločenega zbiranja odpadkov dolžan natančno obvestiti.
Med ločeno zbiranje odpadkov sodi tudi zbiranje odpadkov na reciklažnih dvoriščih, kjer se odlaganje izvaja po
navodilih izvajalca.
17. člen
Izvajalec za ločeno zbiranje odpadkov postavi ustrezne tipizirane posode na ekološke otoke po potrjenem programu.

Št.

82 / 19. 10. 2001 / Stran 8289

Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili
izvajalca odlagati odpadke, ki se zbirajo ločeno, v posebne
tipizirane posode.
V posode, namenjene za ločeno zbiranje odpadkov, je
prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
18. člen
Začetek zbiranja ali spremembo načina ločenega zbiranja in odvažanja odpadkov, ki bistveno ne odstopa od
potrjenega programa, je izvajalec dolžan objaviti najmanj
sedem dni pred pričetkom na krajevno običajen način in o
tem obvestiti tudi Mestno občino Kranj.
19. člen
Izvajalec je dolžan voditi kataster ekoloških otokov, kjer
poteka ločeno zbiranje odpadkov, in ga enkrat letno dopolnjevati ter posredovati Mestni občini Kranj. V katastru morajo biti navedeni lokacije ekoloških otokov, število in vrste
tipiziranih posod za odpadke ter pogostost in količine odpeljanih odpadkov.
20. člen
Povzročitelji odpadkov morajo odlagati komunalne odpadke na zbirnih mestih v:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 160,
240, 500, 700 ali 900 litrov,
2. tipizirane velike zabojnike volumna 4–30 m3,
3. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki
se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste odpadkov,
4. posebne plastične vrečke (kolikor se ne morejo
uporabljati posode iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka), ki
morajo biti označene z znakom izvajalca.
Vrsto posod za odpadke določi izvajalec v skladu s
tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma s strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov. Število in velikost posod
za odpadke se določi glede na načrtovano količino odpadkov. Povzročitelji odpadkov so dolžni sami nabaviti ustrezne
zabojnike za komunalne odpadke.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava in fizične
osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, in ki
imajo 5 m3 ali večje zabojnike, morajo z izvajalcem skleniti
pogodbo o ravnanju z odpadki. Navedene osebe morajo
pogodbo skleniti v roku 30 dni od začetka opravljana dejavnosti oziroma od dneva uveljavitve tega odloka, v nasprotnem primeru pogodbo na predlog izvajalca nadomesti odločba občinskega organa, pristojnega za komunalno dejavnost.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki
se odlagajo v posode iz 1. točke tega člena, si morajo
povzročitelji odpadkov pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti
vrečke iz 4. točke tega člena.
21. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo,
gospodinjski stroji, kolesa, vozila, hišna in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih
virov),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
6. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke,
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ki so po pravilniku o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
7. poginule živali in kože.
Na zbirnih in odjemnih mestih ter ekoloških otokih je
prepovedano odlagati organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se
morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to
namenjene posode za bio odpadke.
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za
odpadke, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.
Občinski redar ali občinski inšpektor z odločbo zahtevata odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem
odlokom ali se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov opravi izvajalec na stroške povzročitelja
odpadkov.
22. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke,
razen tipiziranih velikih zabojnikov, na dan odvoza pripeljati
iz izbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi tudi vrniti
nazaj. Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni
poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke oziroma odpeljati velike zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne
onesnaži prostora ter ne poškoduje posod za odpadke in
okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi očistiti.
Izvajalec je dolžan posode za odpadke periodično čistiti in razkuževati.
23. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni dotrajane posode za
odpadke nadomestiti z novimi, poškodovane pa popraviti.
Če bo posode za odpadke (900 l ali več) za posamezne povzročitelje odpadkov nabavil izvajalec, jim zaračuna
poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posod za
odpadke.
Izvajalec je dolžan priskrbeti ustrezne tipizirane posode
za ločeno zbiranje odpadkov za območje celotne Mestne
občine Kranj po programu ločenega zbiranja odpadkov.
Stroški nabave in postavitve teh posod so vključeni v ceno
ravnanja z odpadki.
24. člen
Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge
prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev, in ob prijavi ali
spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.
25. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj,
najkasneje v 12 urah poskrbeti, da se prireditveni prostor
očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno zbirno oziroma odjemno mesto. Izvajalec mora
zbrane odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po končani
prireditvi.
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IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
26. člen
Redni odvoz komunalnih odpadkov in ločeno zbranih
odpadkov opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom
odvoza komunalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam odpadkov z upoštevanjem sezonskega značaja poslovanja. Razpored mora izvajalec objaviti na krajevno običajen način.
Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad odjemnimi
mesti in ekološkimi otoki tako, da v primeru potreb opravi
predčasen ali pogostejši odvoz odpadkov. V primeru časovno daljšega povečanja količine odpadkov so povzročitelji
odpadkov ali izvajalec dolžni zagotoviti dodatne posode za
odpadke.
27. člen
Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– gospodinjski odpadki enkrat tedensko,
– ostali odpadki (manjši zabojniki) enkrat tedensko,
– ostali odpadki (po pogodbah s povzročitelji) po naročilu,
– papir dvomesečno,
– steklo dvomesečno,
– bio odpadki dvomesečno,
– kosovni odpadki dvakrat letno,
– posebni in nevarni odpadki enkrat letno.
Občinski redar ali občinski inšpektor imata pravico
odrediti večjo pogostost odvoza.
28. člen
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k
odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili
ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dnevih
po prenehanju višje sile ali ovire ali po praznikih oziroma
dela prostih dnevih.
Če je zaradi del na dovozih k odjemnim mestom začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora povzročitelj
začasne ovire, v soglasju z izvajalcem, na svoje stroške
zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem odjemnem mestu. V tem primeru je izvajalec dolžan obvestiti povzročitelje odpadkov o spremenjenem odjemnem mestu.
Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz ekoloških otokov in kosovni odpadki se odvažajo z odpadku primernim vozilom.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
29. člen
Odpadke, ki so opredeljeni v 6. členu tega odloka, je
dovoljeno odlagati samo na javnem komunalnem odlagališču.
Izjemoma je dovoljeno odložiti na javno komunalno
odlagališče tudi druge vrste odpadkov, če povzročitelj le-teh
pridobi pozitivno mnenje upravljavca deponije po predhodnem mnenju pooblaščene strokovne institucije.
Na odlagališču lahko odlagajo odpadke samo tisti povzročitelji odpadkov, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov.
Povzročitelji odpadkov, ki niso vključeni v redni odvoz odpadkov, morajo skleniti posebno pogodbo z upravljavcem
odlagališča.
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30. člen
Manjše količine komunalnih odpadkov iz 6. člena tega
odloka lahko povzročitelji odpadkov sami pripeljejo na javno
komunalno odlagališče in jih odložijo na za to določena
mesta v dogovoru z upravljavcem odlagališča, ob pogoju, da
so vključeni v redni odvoz odpadkov. Dokazilo o vključitvi v
redni odvoz odpadkov je pogodba, sklenjena z izvajalcem,
ali dokazilo o plačilu storitve. Na zahtevo delavca na odlagališču se je povzročitelj odpadkov dolžan identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.
Za manjšo količino odpadkov se po tem odloku šteje z
odpadki napolnjena prikolica osebnega avtomobila (0,5 m 3).
31. člen
Upravljavec javnega komunalnega odlagališča s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču.
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljavec. Izvajalec in povzročitelji odpadkov so dolžni odpadke pripeljati
na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu,
ki ga določi upravljavec. Na odlagališču mora biti organizirana 24-urna varnostna služba.
32. člen
S posebnim dovoljenjem upravljavca javnega komunalnega odlagališča lahko pravne in fizične osebe odnašajo in
odvažajo odbrane sekundarne surovine, ki jih je treba pred
odvozom registrirati in stehtati. Brez posebnega dovoljenja
upravljavca je odnašanje in odvažanje odpadkov iz javnega
komunalnega odlagališča prepovedano.
33. člen
Izvajalec je dolžan ocenjevati in evidentirati strukturo in
količino odpadkov, ki so zajeti v odvozu odpadkov in se
odlagajo na javnem komunalnem odlagališču.
34. člen
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven javnega komunalnega odlagališča.
Kdor odloži odpadke izven javnega komunalnega odlagališča, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati
na odlagališče. Če tega ne stori, jih na njegove stroške
odstrani izvajalec takoj, ko to odredi občinski inšpektor.
Če povzročitelj odpadkov ni znan, odpadke odstrani
izvajalec na stroške Mestne občine Kranj takoj, ko to odredi
občinski inšpektor ali na predlog lastnika zemljišča.
35. člen
Sežiganje manjših količin komunalnih odpadkov, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi, vendar
tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju
suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja
isker izven mesta sežiganja.
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Cena se praviloma oblikuje za vse povzročitelje enotno
in vsebuje tudi stroške ravnanja z ločeno zbranimi odpadki.
38. člen
Osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki je prostornina posod za odpadke ali teža odpeljanih odpadkov. V
primeru, ko več uporabnikov uporablja isto posodo se za
razdelitev stroškov po posameznih enotah lahko uporablja
kvadratura stanovanjske ali poslovne površine ali število uporabnikov. Za stanovanjske površine se štejejo vse koristne
površine stanovanjskih prostorov. Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi prostori, ki služijo za izvajanje
poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.
Potrebno prostornino posode za odpadke določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov.
Prostornina posode za odpadke je odvisna od števila
družinskih članov, stanovanjske površine, poslovne površine, poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti
ločevanja odpadkov. Minimalna predpisana prostornina posode za odpadke je 120 l.
39. člen
Obračunske osnove za posamezne uporabnike in vrste
storitev so opredeljene v pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.
Obračun ravnanja z odpadki je mesečen.
40. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati
točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun
ravnanja z odpadki (ime in naslov, dejavnost, velikost zabojnika) ter izvajalce sproti obveščati o vseh spremembah teh
podatkov.
Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnikov
za odpadke, njihovi lokaciji in lastništvu, skrbi izvajalec.
Če povzročitelji odpadkov v roku 30 dni od nastale
spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov za
obračun ravnanja z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti
podatke iz uradnih evidenc. Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški v
zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.
41. člen
Obveznosti plačila storitev ravnanja z odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec
opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji
odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične z gradnjo novega
ali adaptacijo obstoječega objekta (drugi odstavek 12. člena tega odloka).
VII. NADZOR

VI. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
36. člen
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov so
dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov s stalnim in začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj ter ostali povzročitelji odpadkov, za katere je organiziran odvoz komunalnih
odpadkov.
37. člen
Ceno za ravnanje s komunalnimi odpadki določa Mestna občina Kranj na predlog izvajalca.

42. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
občinski redar in pristojne občinske službe v okviru svojega
delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja
določil tega odloka je dolžan povzročitelje odpadkov prijaviti
občinskemu redarju Mestne občine Kranj ali občinskemu
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inšpektorju. V sporu o tem, v katero klasifikacijsko skupino
uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
Nadzor nad izvajanjem odlaganja odpadkov s strani
povzročiteljev odpadkov na reciklažnem dvorišču ali na zbirni postaji izvaja izvajalec.
Nadzor nad izvajanjem določil pravilnika o ravnanju z
odpadki opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznujejo za prekršek izvajalec, če:
1. ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (9. člen),
2. ne čisti in ne vzdržuje reciklažnega dvorišča (13. člen),
3. ne priskrbi ustreznih tipiziranih posod na območjih,
kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (prvi odstavek
17. člena),
4. ne objavi in ne obvesti povzročiteljev o začetku ali
spremembi načina ločenega zbiranja odpadkov (18. člen),
5. ne vodi katastra ekoloških otokov (19. člen),
6. periodično ne čisti in razkužuje posod za odpadke
(tretji odstavek 22. člena),
7. ne vrši stalnega nadzora nad odjemnimi mesti in
ekološkimi otoki in ne odredi v primeru potreb predčasnega
ali pogostejšega odvoza odpadkov (drugi odstavek 26. člena),
8. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje
v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (prvi
odstavek 28. člena),
9. odvaža komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(tretji odstavek 28. člena).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
44. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba kot povzročitelj odpadkov:
1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki (tretji odstavek 5. člena),
2. če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (četrti
odstavek 8. člena),
3. če ne poskrbi za odlaganje komunalnih odpadkov v
posode za odpadke v času gradnje ali adaptacije v dogovoru
z izvajalcem (drugi odstavek 12. člena),
4. če ne odloži odpadkov na reciklažnem dvorišču po
navodilih izvajalca (13. člen),
5. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v ustrezne
tipizirane posode na ekoloških otokih skladno z navodili
izvajalca (drugi odstavek 17. člena),
6. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih ter v predpisane posode za odpadke (prvi odstavek
20. člena),
7. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (tretji odstavek 20. člena),
8. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (prvi odstavek 21. člena),
9. če po izpraznitvi posode za odpadke ne vrne na
zbirno mesto (prvi odstavek 22. člena),
10. če odlaga odpadke na javnem komunalnem odlagališču v nasprotju s poslovnikom upravljavca odlagališča
(prvi odstavek 31. člen),
11. če odlaga odpadke izven javnega komunalnega
odlagališča (prvi odstavek 34. člen),
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12. če kuri komunalne odpadke na prostem v nasprotju s 35. členom,
13. če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki
vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki ter o spremembah teh podatkov (prvi odstavek 40. člena).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot
povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje posameznik,
ki kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
45. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost
organizatorja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje
prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov (25. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
V roku treh let od uveljavitve tega odloka se območje
Mestne občine Kranj opremi s posodami za odpadke v
skladu s tretjim odstavkom 23. člena tega odloka.
47. člen
Do ureditve enega ali več reciklažnih dvorišč se zadrži
izvajanje 13. člena tega odloka.
48. člen
Ravnanje z grezničnimi goščami se ureja na podlagi
posebnih predpisov.
49. člen
Izvajalec je dolžan izdelati pravilnik o tarifnem sistemu
in višini postavk tarifnega sistema v roku šestih mesecev po
uveljavitvi tega odloka ter ga posredovati v sprejem Mestni
občini Kranj. Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
50. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in vzdrževanju čistoče v naseljih (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/84), razen 39. člena,
ki ostane v veljavi do uveljavitve pravilnika iz 49. člena tega
odloka.
51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1700/01-46/02
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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KRIŽEVCI
4259.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2001

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 15. člena
odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 24/01) je Občinski svet občine Križevci na
25. redni seji dne 11. 10. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Križevci za leto 2001
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001 (Uradni list RS, št. 24/01) tako, da se
glasi:
v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
394.855
II. Skupaj odhodki
588.168
III. Proračunski presežek, primanjkljaj
(I-II)
–193.313
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
20.000
IX. Odplačilo dolga
5.410
X. Neto zadolževanje (VIII–IX)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sred.
na rač. (III–X)

–14.590
–178.723

* Znesek 178.723 (v tisoč SIT) je enak prenesenim
sredstvom iz ZR preteklega leta.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1102/2001
Križevci, dne 12. oktobra 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

4260.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
za območje Občine Križevci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 15. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je
Občinski svet občine Križevci na 25. seji dne 11. 10.
2001 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
za območje Občine Križevci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/87) dopolnjenega v letu
1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list
RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in
prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87), dopolnjenega v letu 1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992
(Uradni list RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan ter že prilagojenih obeh planskih dokumentov za
območje Občine Križevci (Uradni list RS, št. 15/99) ki se
nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene
gradnje avtoceste na območju Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 15/99 in 57/99). Spremembe in dopolnitve se
nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi gradnje stanovanjskih objektov in čistilnih naprav, ureditve rekreacijskih con, rekonstrukcije regionalne ceste na območju Občine Križevci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 4.8. Promet
in zveze in sicer se doda besedilo: Rekonstruirala se bo
regionalna cesta R 1-230 na odseku Radenci–Vučja vas po
izbrani trasi preko k.o. Vučja vas po in ob obstoječi trasi z
vsemi vzporednimi objekti kot so traktorska in kolesarska
pot, mostovi in prepusti, ureditve za odvodnjo ceste, vodotoki in drugo.
3. člen
Dopolni se poglavje 8.5 Varstvo in razvoj naravne in
kulturne dediščine in sicer se doda besedilo:
Občina Križevci bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju in sicer del Krajinskega
parka Mura, del Krajinskega parka Kapelske gorice in naravni spomenik Gajševsko jezero. Občina bo upoštevala tudi
vsa območja in objekte kulturne dediščine iz zbirnega registra kulturne dediščine.
4. člen
Dopolni se poglavje 9. Varstvo okolja, kjer se za drugim odstavkom doda besedilo:
Predvidena je gradnja kanalizacijskih sistemov za odpadne fekalne vode iz naselij, ki gravitirajo na čistilne naprave v Ključarovcih (Križevci) Stari Novi vasi in Lukavcih.
5. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega
plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, in sicer
karte v merilu 1:25000 s tematikami:
– kmetijstvo in gozdarstvo (zasnova namenske rabe),
– zasnova vodnega gospodarstva,
– zasnova rudnin,
– zasnova prometnega omrežja,
– zasnova energetskega omrežja,
– zasnova omrežja zvez,
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– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
– zasnova načinov urejanja prostora.
Spremenijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega plana in
sicer karte z oznakami: Radgona 47, 48, 49 in 50, Boreci
7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 in 20 ter Ljutomer 1.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-03/01
Križevci, dne 11. oktobra 2001.

6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem planu se dopolni poglavje 7.3.1. Promet in zveze in sicer se doda:
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste II. reda
na odseku Vučja vas–Križevci, za kar se bodo rezervirala
ustrezna zemljišča.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000,
navedeni že v 5. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih površin z dolgoročnim planom.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za
območje Občine Križevci začnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/01-1103
Križevci, dne 12. oktobra 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

4261.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu
vodnih virov Vučja vas, Bučečovci in Zasadi

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99 in 17/01), drugega odstavka 60. člena
zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/86), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 5/91), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), je Občinski svet občine Križevci na seji dne 11. 10. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu
vodnih virov Vučja vas, Bučečovci in Zasadi
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o varstvu vodnih virov
Vučja vas, Bučečovci in Zasadi.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se izvede na sedežu Občine Križevci.
V tem času lahko občani in organizacije podajo pisne pripombe in mnenja na sedežu Občine Križevci.
V času javne razgrnitve mora Občina Križevci organizirati javno obravnavo. Kraj in datum le-te se objavi na krajevno običajen način.

Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

LENART
4262.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lenart za leto 2001

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00),
13., 18. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00) in 15. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) ter
70. člena poslovnika Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99 in 17/01) je Občinski svet občine
Lenart na 22. seji dne 2. 10. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Lenart za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 2001
(Uradni list RS, št. 122/00) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
Občinski proračun za leto 2001 je določen v naslednjih zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki
1.518,986.546
II. Skupaj odhodki
1.556,452.928
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
37,466.382
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil, prodaja
kapitalskih deležev in kupnine iz naslova
privatizacije
6,500.000
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih
deležev in naložb ter poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
6,500.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)
–
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
30,000.000
IX. Odplačila dolga
6,031.160
X. Neto zadolževanje
23,968.840
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I. + II. + VII. – II. – V. – VIII.)
–13,497.542
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja za leto 2001.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 40302-3/2000
Lenart, dne 2. oktobra 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LENDAVA
4263.

Odlok o javnem redu in miru

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96), uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), 3., 25., 241.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 21. 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. 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 69/98 – odl. US in 74/98) in 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in
119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 5. 10.
2001 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje
javnega reda in miru, varstva občanov, premoženja, zdravja
in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev ter
varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju v
Občini Lendava.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v
Občini Lendava. Občani in obiskovalci Občine Lendava ne
smejo s svojim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka
drugih. Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje
življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo
drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanja, ki so po tem
odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo, oziroma neposredno
starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja
mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in prireditvah (Uradni list SRS, št.
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20/73, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 10/91,
17/91, 13/93, 66/93 in 29/95).
Organizator javne prireditve – javnega shoda na območju Občine Lendava je dolžan prijaviti javno prireditev – javni
shod na občinski upravni organ Občine Lendava najkasneje
15 dni pred prireditvijo – shodom. Prijava mora vsebovati
lokacijo, pričetek in konec javne prireditve – shoda in pričakovano število udeležencev ter navedbo odgovorne osebe
javnega shoda.
Prijava javne prireditve ne izključuje nujne priglasitve na
pristojni upravni enoti.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem obratu pa lastnik
ali druga odgovorna oseba.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v gostinskem obratu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti gostinski lokal najkasneje v 60 minutah po izteku
obratovalnega časa;
4. po končani prireditvi najkasneje v 24 urah prostor
očistiti in vzpostaviti prvotno stanje;
5. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o odobritvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega
shoda oziroma javne prireditve;
6. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22.
uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem
prostoru ali v gostinskem obratu;
7. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo
ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.
5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter
točiti v gostinskem obratu alkoholne pijače osebam, pri
katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah in drugih javnih krajih, ki niso
določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in gostinskem obratu, kjer je
kajenje prepovedano;
5. prenočevati po tujih senikih, parkih, avtobusnih postajah, zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih;
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
7. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, z izjemo kmetijskih sezonskih opravil;
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje, na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na zelenicah, igriščih ali drugih zelenih površinah,
ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to
lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
9. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce;
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10. parkirati tovorna vozila na posebej urejenih in ostalih parkirnih površinah, namenjenih osebnim vozilom;
11. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba;
12. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
13. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;
14. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne
prireditve;
15. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti,
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo;
16. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poteh zelenice,
parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli
način ovirati pešce na pločniku in drugih površinah, ki so jim
namenjene;
17. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke, stojala za kolesa, parkirne stebre, druge naprave ali predmete za splošno rabo;
18. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali z iztrebki onesnažujejo zelenice, parke,
travnike in javne površine, kjer se igrajo otroci in druge javne
površine ter rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj
prostorov, ki so namenjeni za rejo;
19. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
20. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem obratu po končanem obratovalnem času dalj od 60 minut;
21. nositi v gostinske obrate in prireditvene prostore
nevarne predmete ter pirotehnične izdelke;
22. s kakršnim koli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
23. kositi zelenice z motornimi kosilnicami v naselju ob
času, ki je neprimeren in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico. Kositi je prepovedano ob nedeljah in praznikih;
24. povzročati hrup z delovnimi in drugimi sredstvi v
istem času kot velja za 23. točko;
25. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk na vsiljiv način;
26. izzivati pretepe, nerede in prepire;
27. namerno puščanje oziroma odlaganje poškodovanih ali pokvarjenih (nevoznih), neregistriranih vozil in drugih
prevoznih sredstev na javnem prostoru ali zelenici;
28. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav in glasbil v
okolici, zlasti pa v času, ko se zagotavlja mir občanom;
29. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov.
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2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih,
prireditvah ali v gostinskem obratu orožje ali predmete, s
katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;
3. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;
4. zasaditi živo mejo in drugo grmičevje ob bližini prometnic v nasprotju z določili prostorsko izvedbenih aktov;
5. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah,
cestah ali drugih javnih mestih;
6. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke,
umetne mase ter druge snovi, ki s smradom in gostim dimom onesnažuje naravno okolje;
7. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi;
8. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
9. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa
brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki so svojim lajanjem
pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila
»HUD PES«, če je pri hiši tak pes;
10. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite;
11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
12. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
13. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo,
drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali
ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali
kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne
poti ali jih kakorkoli drugače poškodovati;
14. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih poteh s
kurivom ali drugimi predmeti dalj časa kot je potrebno, da se
odstranijo;
15. ovirati promet na pločnikih v mestu s postavljanjem
miz in stolov pred gostinskim obratom, če za to ni izdanega
ustreznega dovoljenja lastnika pločnika;
16. vleči hlodovino po krajevnih cestah in javnih poteh;
17. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma, če se le-to začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih.
7. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
– odstraniti objekte, ki mejijo na javno površino in ogrožajo varnost ljudi,
– odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja,
– odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da ogrožajo varnost mimoidočih ali
njihovo premoženje,
– obnoviti ali odstranit objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena;

8. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge površine, ki
niso za to določene,
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2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene
vodnjake in javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na
območje objektov za oskrbo s pitno vodo;
3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi ter izlivati v kanalizacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive
snovi;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
5. prevažati mrhovino, kože, folije in ostale odpadke v
vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na
kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
6. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov ter na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
7. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča, zelenice ter na pokopališča;
8. opuščati iztrebke domačih živali na javnih površinah;
9. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti;
10. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico, razen če gre
za takojšno podoranje, ter v naseljenem območju gnojiti
vrtove, sadovnjake in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi;
11. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznic ali objektov po površini;
12. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju
tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
13. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročajo zamašitev le-teh;
14. prevažati žagovino in druge sipke stvari tako, da se
raznašajo po cestišču in okolici in utegnejo škodovati zdravju ljudi;
15. puščati neočiščeno cestišče po delu.
9. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci javnih
površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih in
poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da se očisti sneg, ki je zapadel ali padel z objektov
na ceste, na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehode za pešce, kanalizacijske jaške in hidrante
čimprej, najpozneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti
odstranjevati novozapadli sneg,
2. da so ob poledici posipani vhodi k poslovnim in
stanovanjskim zgradbam s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da so odstranjene zastarele napisne table in napisi
na stavbah, poslovnih prostorih in na drugih javnih mestih,
4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih
ali na drugih javnih mestih napisani v slovenskem jeziku, na
narodnostno mešanem območju pa tudi v madžarskem jeziku,
5. da se poseka drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki
ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih javnih
površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
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niso za to določeni oziroma se postavijo brez dovoljenja
pristojnega organa in brez prehodnega soglasja lastnika ali
upravljalca zemljišča in pristojnega inšpekcijskega organa;
2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način poškodovati zidove hiš in stavb, ograje in podobno;
3. imeti nepokošeno travo v naselju na vidnih mestih
ob javnih površinah;
4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. postavljati montažne objekte na javnih površinah v
naseljih brez ustreznega soglasja in v njih gojiti domače
živali;
6. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo, drva ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot.
11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem
teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in
gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in
drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana
javna površina.
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
površin, ulic trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali
zaradi poledice. Enako velja za druge snovi, ki bi lahko
vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
12. člen
Opuščeno vozilo je vozilo s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini
ali na drugi površni, katere lastnik je pravna ali fizična oseba
oziroma na cesti in javnih prometnih površinah, ki je vknjižena kot javno dobro.
13. člen
Odstranitev opuščenega vozila odredi pristojni inšpekcijski organ z odločbo. Odločbo o odstranitvi se vroči lastniku vozila ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
14. člen
Pristojni inšpekcijski organ v postopku odstranjevanja
opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Nalepka na opuščenem vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 24 ur
odstraniti vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni inšpekcijski organ odločbo o odstranitvi
in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na določen,
varovan prostor in obvesti upravo za notranje zadeve.
V tem času pristojni inšpekcijski organ pozove lastnika
opuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti
plačilu vseh stroškov.
Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastnika na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
Po poteku 14-dnevnega roka, ko je vozilo varovano na
točno določenem mesu, se smatra, da je lastnik vozilo opustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem
vozilu Občina Lendava.
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Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni inšpekcijski organ odstranitev vozila na
stroške proračuna Občine Lendava, vozilo pa postane last
Občine Lendava.
15. člen
Pristojni inšpekcijski organ v zvezi z odstranitvijo opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo
vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila vozniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila,
stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan in
lokacijo zapuščenega vozila.
Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo, ki ga
odstrani pooblaščena organizacija v skladu s 14. členom
tega odloka, se mora odpeljati na mesto, kjer je zagotovljena varnost in varovanje vozila.
VII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN
BIVALNEM OKOLJU
16. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:
1. Na javnih prireditvah, gostinskih obratih in drugih
javnih mestih ter tudi v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih
sprejemnikov ter drugih naprav za povzročanje zvokov, med
22. in 6. uro.
2. Z vpitjem, petjem, poki, uporabo zvočnih naprav in
glasbil, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo
petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug način
motiti okolico, zlasti nočni mir in počitek občanov med 22.
in 6. uro, preko vsega dne pa povzročati hrup ali ropot v
bližini šol, zdravstvenega doma, vrtca, v gosteje naseljenem
stanovanjskem naselju, bližini cerkva in pokopališč.
17. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, in kazni se uporabljajo
določbe uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz:
– 1., 2., 3., 11., 20., 21. in 29. točke 5. člena,
– 1., 2. in 3. točke 6. člena,
– 3., 4., 5., 12. in 14. točke 8. člena,
– 4. točke 9. člena,
– 1. in 5. točke 10. člena,
– 11. člena tega odloka.
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20. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določbe:
– 1., 2., 3., 11., 20., 21. in 29. točke 5. člena,
– 1., 2. in 3. točke 6. člena,
– 3., 4., 5., 12. in 14. točke 8. člena,
– 4. točke 9. člena,
– 1. in 5. točke 10. člena,
– 11. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
21. člen
Na kraju samem se kaznuje:
1. pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 30.000 SIT,
2. posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z
denarno kaznijo 10.000 SIT, če kršijo določbe
– 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. točke
5. člena
– 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16. in
17. točke 6. člena,
– 7. člen,
– 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. in 15. točke
8. člena,
– 1., 2., 3. in 5. točke 9. člena,
– 2., 3., 4. in 6. točke 10. člena tega odloka.
IX. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzira občinska
inšpekcija.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o javnem redu in miru v Občini Lendava (Uradne objave, št.
26/85).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22100-0001/01
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4264.
19. člen
Z denarno kaznijo do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če krši določbe:
– 1., 2., 3., 11., 20., 21. in 29. točke 5. člena,
– 1., 2. in 3. točke 6. člena,
– 3., 4., 5., 12. in 14. točke 8. člena,
– 4. točke 9. člena,
– 1. in 5. točke 10. člena,
– 11. člen tega odloka.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih
komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in 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
17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
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26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 5. 10. 2001 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih,
tehnoloških in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in načini odvajanja in
čiščenja komunalnih, tehnoloških odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Lendava ter načrtovanje javne
kanalizacije, pogoje za priključevanje na javno kanalizacijo,
uporabo javne kanalizacije, odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo in pogoje, ki se tičejo odvajanja meteornih voda izven cestnega omrežja, merjenje kakovosti in količin odpadnih voda, odmero in obračun stroškov
za uporabo javne kanalizacije, plačilo prispevkov in drugih
pristojbin ter postopke zoper kršitelje odloka.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
Uporabnik javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
objekta ali zemljišča, kjer nastajajo odpadne vode in odtekajo v javno kanalizacijo.
Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
je kanalizacijsko omrežje, ki ga uporabljata najmanj dva
uporabnika in je kot tehnološka celota namenjeno za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske
spojine, ki:
– so kot škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim,
ki so določene z uredbami, katere je sprejelo pristojno ministrstvo.
Porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda in se meri z vodomerom skladno z zakonom in drugimi
predpisi.
Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno
kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati zakonskim predpisom o odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna
komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi
zmes tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno ali
padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po
skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo.
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo.
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Kanal je cevovod z opremo, ki je zgrajen po posebnih
tehnoloških predpisih, skladno s tehničnim pravilnikom o
javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) in
drugimi določbami, in je kot tehnološka celota namenjen za
transport odpadnih voda. Čistilna naprava je objekt z opremo, ki je zgrajena za tehnično čiščenje odpadnih voda.
Čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da iz odpadnih voda
uporabnika popolnoma ali delno izloči nevarne snovi, ki bi
poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji tako,
da so odpadne vode primerne za izpust v javno kanalizacijo.
Nameščena je praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
Vsi drugi strokovni izrazi so podrobneje opisani v tehničnem pravilniku.
3. člen
Izvajalca javne gospodarske službe določa odlok o gospodarskih javnih službah in izvajanju gospodarske javne
službe v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 11/98).
II. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI ZA
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH,
TEHNOLOŠKIH IN PADAVINSKIH VODA
4. člen
S kanalizacijo, ki je namenjena le za odvajanje padavinskih voda od posameznih objektov in z notranjo kanalizacijo,
upravljajo uporabniki oziroma lastniki teh objektov. Ti uporabniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako,
da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih voda s tem,
da so v vsakem trenutku izpolnjeni predpisani pogoji za izliv
odpadnih voda v javno kanalizacijo.
5. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so gospodarska
javna infrastruktura v lasti občine, nepremičnine javne kanalizacije so grajene v javno dobro. Objekti in naprave za
odvajanje padavinskih voda v meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.
III. GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
6. člen
Kratkoročni in dolgoročni koncept in dinamiko razvoja
širjenja, posodabljanja in sanacije sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda predlaga izvajalec javne službe, sprejme pa ga občinski svet.
Pripravljalna dela za vse investicijske posege sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih voda vodi izvajalec investicij,
ki ga na predlog župana občine določi občinski svet.
7. člen
Javno kanalizacijo se načrtuje in gradi samo v skladu s
splošnim načrtom kanalizacije, ki mora biti usklajen z urbanističnim načrtom naselja in v skladu s tehničnim pravilnikom
ter ostalimi predpisi.
8. člen
Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko opravi
le fizična ali pravna oseba, ki ima za take gradnje ustrezno
registracijo in je strokovno usposobljena. Javno kanalizacijo
in spojni kanal lahko zgradi vsaka pravna ali fizična oseba, ki
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je za to strokovno usposobljena, vendar pod nadzorom izvajalca javne službe.
9. člen
Kdor namerava zgraditi javno kanalizacijo ali spojni kanal, mora priglasiti gradnjo najmanj osem dni pred začetkom
del izvajalcu javne službe.
10. člen
Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora najkasneje v roku
enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma
najkasneje v treh mesecih po zgraditvi predložiti izvajalcu
javne službe projekt izvedenih del in predati kanalizacijo v
upravljanje izvajalcu javne službe.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini javne
kanalizacije ali na javni kanalizaciji, si morajo za ta dela
pridobiti soglasje izvajalca javne službe ter mu povrniti vse s
tem nastale stroške, vključno z nadzorom izvajalca javne
službe in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna
kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodb javne kanalizacije so dolžne javno kanalizacijo vzpostaviti v prvotno
stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi
poškodbe ali prekinitve odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda. Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej graditi objektov, ki bi lahko povzročili škodo na
kanalizaciji ali ovirali nemoteno obratovanje in vzdrževanje
javne kanalizacije.
12. člen
Javna in notranja kanalizacija z objekti in napravami
morajo biti vedno dostopne izvajalcu javne službe. Lastniki
zemljišč, preko katerih poteka javna kanalizacija, morajo ob
vsakem času omogočiti izvajalcu javne službe prost dostop
do objektov javne kanalizacije. V primeru, da lastniki zemljišč tega ne omogočijo, morajo povrniti morebitno nastalo
škodo.
Izvajalec javne službe mora na javni kanalizaciji lastniku
zemljišča povrniti morebitno nastalo škodo, ki jo povzroči pri
vseh posegih.
13. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih in površinah ob javni kanalizaciji, mora pri opravljanju teh del skrbeti, da ne poškoduje
javne kanalizacije in drugih objektov. Pri trajni spremembi
nivelete terena mora novemu stanju terena prilagoditi tudi
javno kanalizacijo.
Gradbena dela, razen redne obdelave kmetijskih zemljišč, ki so globlja od 0,6 m, pri katerih se neposredno
poseže v javno kanalizacijo, sme izvajati le izvajalec javne
službe ali druge fizične in pravne osebe pod neposrednim
nadzorstvom izvajalca javne službe.
IV. VAROVANJE IN RAZVOJ KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA
14. člen
Izvajalec javne službe je dolžan na javni kanalizaciji
izvajati ukrepe, ki prispevajo k varovanju javne kanalizacije
pred poškodovanjem in drugimi posegi in so predvideni s
tem odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi.
Izvajalec javne službe mora izvajati odkaze priključkov
na javno kanalizacijo, ki jih je dolžan zahtevati graditelj ob
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izdaji soglasja za priključitev in ki opozarjajo občane na lego
javne kanalizacije in morebitne nevarnosti poškodovanja oziroma oviranja njenega obratovanja in vzdrževanja.
15. člen
Javna kanalizacija ima varovalne pasove, predpisane
odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezne za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti
posegajo v te varovalne pasove, kateri so določeni v tehničnem pravilniku. Za kakršenkoli poseg v varovalni pas javne
kanalizacije, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je
potrebno soglasje izvajalca javne službe.
16. člen
Investitor ali izdelovalec dokumentacije morata zahtevati od izvajalca javne službe programske in tehnične smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne dokumentacije za razvojne komplekse in objekte.
17. člen
Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija ali
se gradnja javne kanalizacije načrtuje, je v postopkih izdelave dokumentacije za vse posege v prostor potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe. Soglasje mora vsebovati
pogoje, ki zadevajo javno kanalizacijo, pogoje in usmeritve
glede možnosti priključevanja na javno kanalizacijo in druge
usmeritve in pogoje, ki jih mora izpolniti investitor objekta.
Če pristojne inšpekcijske službe zahtevajo posebne ali dodatne postopke čiščenja, mora uporabnik predložiti izvajalcu javne službe tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v
skladu s predpisi o varstvu okolja in ponovno zaprositi za
izdajo soglasja za kanalski priključek.
18. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v skladu z zakonom
voditi kataster javne kanalizacije.
V. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
19. člen
Lastnik objekta, v katerem nastajajo odpadne vode, se
je dolžan priključiti na javno kanalizacijo. Bodoči uporabnik
javne kanalizacije pridobi pravico, da se lahko priključi na
javno kanalizacijo na podlagi soglasja, ki ga izda izvajalec
javne službe in po plačilu pristojbin v skladu s pravilnikom o
obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki jih mora poravnati uporabnik pred priključitvijo na javno kanalizacijo.
Priključek na javno kanalizacijo mora biti omogočen
vsakemu objektu na območju, na katerem z javno kanalizacijo upravlja izvajalec javne službe. Če priključek objekta na
javno kanalizacijo ni mogoč, predpiše izvajalec javne službe
drugačen način odvajanja odpadnih voda iz objekta.
20. člen
Na območju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira
javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna na podlagi predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Izvajalec javne službe mora v tridesetih
dneh po končani gradnji obvestiti lastnike objektov, da je
obvezna priključitev njihove notranje kanalizacije na javno
kanalizacijo in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za
kanalski priključek. Lastniki in upravljavci zgradb na območju, kjer je zgrajena oziroma se gradi javna kanalizacija,
morajo poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno
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kanalizacijo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt oziroma najkasneje v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, ki je v gradnji.

izvajalec javne službe po predhodni potrditvi letnega programa, dolžan uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne
kanalizacije.

21. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo, kateri mora predložiti dokumente, ki so določeni v tehničnem pravilniku.

27. člen
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega
uporabnika izvajalec javne službe ali druge usposobljene
fizične in pravne osebe pod neposrednim nadzorstvom izvajalca javne službe. Praviloma ima vsaka zgradba en spojni
kanal oziroma en priključek na javno kanalizacijo. Lastnik
notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov
drugih lastnikov po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe.

22. člen
Soglasje za kanalski priključek in potrdilo o registraciji
kanalskega priključka sta listini, s katerima uporabnik ureja
odnose z izvajalcem javne službe. Izvajalec javne službe
izdaja soglasje za kanalski priključek na podlagi tehničnega
pravilnika. Izvajalec javne službe je dolžan izdati soglasje za
kanalski priključek na javno kanalizacijo, kadar uporabnik to
zahteva in ko so izpolnjene vse določbe tega odloka, pravilnikov in drugih predpisov. Izvajalec javne službe ni dolžan
izdati soglasja oziroma izda odklonilno soglasje, če bodoči
uporabnik nima poravnanih vseh obveznosti do izvajalca
javne službe.
23. člen
Izvajalec javne službe izdaja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– k lokacijski dokumentaciji,
– k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– k vlogi za uporabno dovoljenje,
– k vlogi za začasen priključek,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za vse posege v prostor, kjer so objekti javne kanalizacije,
– za posege v varstvene pasove vodnih virov.
Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih
objektov.
24. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo dokumentacijo, ki je predpisana v tehničnem pravilniku.
Izvajalec javne službe mora ob vložitvi vloge, najkasneje pa v
roku 8 dni, obvestiti uporabnika, če je vloga nepopolna. Vse
nejasnosti in tehnične podrobnosti morata uporabnik in izvajalec javne službe uskladiti pred izdajo soglasja za kanalski
priključek. Rok za izdajo soglasja za kanalski priključek za
stanovanjske in poslovne uporabnike je največ 30 dni od
vročitve popolne vloge.
25. člen
Lastnik zemljišča je dolžan dovoliti prekop preko svoje
parcele v primerih, ko ni možno priključnega kanala narediti
drugje. Za morebitno povzročeno škodo je investitor dolžan
plačati odškodnino. Investitor mora v primeru, ko ima možnost, da se priključi na spojni kanal, pridobiti soglasje lastnika spojnega kanala. V tem primeru mora biti spojni kanal
zgrajen v skladu s tehničnimi predpisi za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja.
26. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma
pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči
uporabnik plačati predpisane pristojbine. Pogoje za priključitev in višino pristojbin določi izvajalec javne službe po
merilih, ki so določena v tehničnem pravilniku in pravilniku.
O tem skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe
posebno pogodbo. Zbrana sredstva iz naslova prispevkov je

28. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je na njo možno priključiti objekt, ni dovoljeno
graditi greznic. Objekte, ki jih ni možno priključiti na javno
kanalizacijo in imajo zgrajene greznice z uporabnim dovoljenjem, morajo uporabniki obvezno prazniti z odvozom na
čistilno napravo.
29. člen
Izvajalec javne službe lahko zavrne izdajo soglasja za
priključitev oziroma neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo zlasti v naslednjih primerih:
– če je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih voda,
– če odpadne vode vsebujejo take snovi, ki jih ne bi
bilo mogoče mehansko in biološko očistiti oziroma so te
odpadne vode po kvaliteti v nasprotju s predpisi,
– če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziroma nekvalitetno.
Izvajalec javne službe zavrne izdajo soglasja za priključek na javno kanalizacijo, če je analiza industrijske odpadne
vode pristojnega zavoda v nasprotju s predpisi.
Če izvajalec javne službe zavrne izdajo soglasja za kanalski priključek, se uporabnik lahko pritoži na pristojni organ.
30. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča na
predlog lastnika objekta le v primeru rušenja priključenega
objekta. Priključek odjavi lastnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred porušitvijo objekta. Izvajalec javne službe po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
Izvajalec javne službe si pridržuje pravico, da iz strokovnih
razlogov ukine priključek.
VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
31. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji
prenesti objekte in naprave javne kanalizacije v last občine,
ki preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v last in
upravljanje morajo biti izpolnjeni predvsem naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave morajo imeti zlasti
naslednjo dokumentacijo: PID-projekt izvedenih del, uporabno dovoljenje, geodetski posnetek, evidenco priključkov,
evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena
lastninska razmerja,
2. vsi merilniki morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi,

Stran

8302 / Št. 82 / 19. 10. 2001

3. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije in stroški v zvezi s prevzemom,
4. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne vode, ki izvajalcu javne službe omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije,
5. dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedba
hišnih priključkov, razen zemeljskih del, morajo opraviti usposobljene pravne ali fizične osebe in s soglasjem izvajalca
javne službe,
6. priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja; opravljeni priključitvi izda izvajalec javne službe uporabniku ustrezno potrdilo o priključitvi,
7. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisnikom o primopredaji, kot je to navedeno v tehničnem pravilniku,
8. prevzem mora potrditi izvajalec javne službe.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije, ki je
že v uporabi, v upravljanju, mora biti izdelan sanacijski
program za javno kanalizacijo, program nadaljnjega razvoja
kanalizacijskega omrežja, ki se prevzema, in izdelan predračun, stroške sanacije pa se vključi v ceno komunalnih
storitev.
VII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH
ODPADNIH VODA
32. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz
naravnih virov v tehnološkem postopku proizvodnje, morajo
imeti na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajene naprave za predčiščenje tehnoloških odpadnih
voda in merilno mesto, v katerem je mogoče meriti količino
odpadnih voda in odvzemati kontrolne vzorce za določitev
kvalitete odpadnih voda v skladu s predpisi. Velikost, opremo in rok zgraditve merilnega mesta določi izvajalec javne
službe v skladu s tehničnim pravilnikom.
33. člen
Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo tehnološke vode, ki so navedene v soglasju za kanalski priključek. V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev,
je izvajalec javne službe dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
Izvajalec javne službe sprejme splošne in posebne omejitve
količin, sestave in lastnosti tehnoloških odpadnih voda, ki
odtekajo v javno kanalizacijo, z namenom, da zagotovi nemoteno, tehnično pravilno in ekonomično obratovanje javne
kanalizacije in čistilnih naprav.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA
34. člen
Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez
odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane
ob tem, najprej prekine odvajanje odpadnih in padavinskih
voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz
javnega vodovoda predvsem v naslednjih primerih:
– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,
– če odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
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– če odpadne vode prekoračijo dovoljeno količino maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali
pa so v nasprotju z njim,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka
in predpisov, ki se izdajo na podlagi tega odloka,
– če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino ali
čiščenja odpadnih voda,
– če objekt uporabnika nima uporabnega dovoljenja.
Prav tako mora uporabnik v zgoraj navedenih primerih
na poziv izvajalca javne službe prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesij. Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler
ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora poravnati
stroške prekinitve in ponovne priključitve. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh napravah zaradi njegovega
ravnanja, ki so jo povzročile njegove odpadne vode.
35. člen
Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar
mora o času trajanja prekinitve pravočasno, preko sredstev
javnega obveščanja ali neposredno, obvestiti uporabnike ter
pristojne občinske in državne organe. Izvajalec javne službe
je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, če je
uporabnik izpolnil v soglasju dane pogoje in poravnal vse
obveznosti ter predložil vso dokumentacijo, in če stanje
javne kanalizacije glede tehničnih normativov in standardov
dovoljuje priključitev. K vlogi za priključitev mora uporabnik
predložiti na vpogled načrt hišne kanalizacije. V primeru
intervencije na objektih in napravah, lahko izvajalec javne
službe prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.
36. člen
Če uporabnik občasno ali sploh ne poravnava stroškov
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda izvajalec ukrepa v
skladu z ustrezno zakonodajo.
IX. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE
37. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode,
vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.
38. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdnih odpadkov, ki so s predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki opredeljeni kot gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki.
39. člen
Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje
padavinskih voda, ni dopustno priključiti kanalizacije za odvajanje odpadnih voda.
40. člen
Odpadne vode, ki niso primerne za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo pitno, hladilno ali drenažno vodo z
namenom, da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.
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41. člen
Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati
samo odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz posameznih proizvodenj in obratov.
42. člen
Uporabniki ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali
izliti odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, da bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala
kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega
osebja,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročale hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– povzročala, da bi v kanalih prekomerno nastajal vodikov sulfid oziroma amoniak,
– zavirale ali porušile tehnološke operacije na čistilni
napravi,
– povzročale, da neposredno ali posredno prekomerno nastaja neprijeten vonj,
– povzročale onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisih šteje za
nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je s predpisi nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan izvajalcu javne službe povrniti stroške odprave
škode.
43. člen
V javno kanalizacijo ni dopustno odvajati odpadnih voda tudi v naslednjih primerih:
– če imajo odpadne vode temperaturo nad 40 °C,
– če vsebujejo odpadne vode strupene snovi, naftne
derivate ali organska topila,
– če vsebujejo odpadne vode brusilne snovi ali radioaktivne snovi ter vsebnost kovin,
– če imajo odpadne vode faktor kislosti oziroma bazičnosti raztopine (pH) pod vrednostjo 6,5 ali nad vrednostjo
9,5,
– če vsebujejo odpadne vode vnetljive ali eksplozivne
snovi ali nevarne mikroorganizme.
Podrobnejša določila o mejnih vrednostih snovi, ki jih
smejo vsebovati odpadne vode in se odvajajo v javno kanalizacijo, določa tehnični pravilnik.
X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH
VODA V PRIMERU VIŠJE SILE
44. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi,
vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec
javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda. O tem mora obvestiti
uporabnike in postopati skladno s sprejetimi ukrepi za take
primere.
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XI. MERITVE ODVAJANJA PORABLJENE VODE
IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
45. 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. Izvajalec javne službe
lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku
obveznost, da opravlja 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.
Analize se izvajajo v skladu z uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).
46. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne vode pa odvajajo
v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenih vodomerov, le-te vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
47. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode veljajo
določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo.
48. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik
sam ali za to pooblaščene fizične in pravne osebe na stroške uporabnika. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčevanja, pogostost meritev in analizne parametre. Meritve,
ki so osnova za izračun čiščenja odpadnih vod, izvaja izvajalec javne službe.
49. 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.
50. člen
Izvajalec javne službe določi pogostost meritev stopnje
onesnaženosti tehnoloških odpadnih voda.
Uporabnik mora:
– izvajalcu javne službe predložiti v potrditev projekt za
izvedbo merilnega mesta,
– v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno
zaprositi izvajalca javne službe za nadzorni pregled merilnega mesta,
– voditi dnevnik obratovanja merilnega mesta,
– izvajalcu javne službe 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.

Stran

8304 / Št. 82 / 19. 10. 2001

51. člen
Uporabnik je dolžan v roku 24 ur obvestiti izvajalca
javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.
52. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca javne službe o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo. Vsi stroški, povezani s sanacijo prej
navedenih posledic, bremenijo uporabnika.
53. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev gredo v breme
uporabnika.
XII. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
54. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda so dolžni plačevati v skladu s pravilnikom in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati v skladu s
pravilnikom in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki preko
javne kanalizacije odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih voda.
55. člen
Vira financiranja javne službe za tekoče vzdrževanje sta
kanalščina in sredstva čiščenja odpadnih voda, viri za investiranje pa so:
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.
56. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v
kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
zemljiščih, ne krijejo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo v kmetijstvu.
57. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v
kmetijstvu in se tudi uporablja na kmetijskih zemljiščih, morajo izvajalcu javne službe posredovati dokazila, da imajo na
voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin, na
katera se lahko vnašajo živinska gnojila, skladno s predpisi o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
58. člen
Cena kanalščine in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda ter način obračuna sta podrobneje opredeljeni v pravilniku.
59. člen
Dokler ni zgrajena čistilna naprava, so dolžni plačevati
kanalščino tudi tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v
odprte vodotoke ali ponikalnice.
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60. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vodo v čiščenje na čistilno napravo ob praznjenju greznic ali
drugih objektov za čiščenje odpadnih voda, so dolžni plačati
stroške čiščenja po ceniku.
XIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV
61. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in izvajalca javne službe.
62. člen
Obveznosti izvajalca javne službe
Izvajalec javne službe ima pri odvajanju odpadnih voda
poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku, pravilniku in ostalih predpisih, predvsem še naslednje obveznosti:
1. da skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,
2. da ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika
in z njimi seznanja uporabnike,
3. da pri uporabnikih kontrolira sestavo odpadne vode,
delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje
tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
4. da obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih vod preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
5. da vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije in podatke predloži pristojnemu občinskemu upravnemu
organu,
6. da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
7. da izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno
kanalizacijo,
8. da organizira odvajanje odpadne vode v primerih
višje sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča pristojnim organom,
9. da sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
10. da nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
11. da pisno obvešča uporabnika o vsaki njegovi spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
12. da kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za
njihovo odstranjevanje,
13. da kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.
63. člen
Obveznosti uporabnikov
Uporabniki imajo poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku, pravilniku in drugih predpisih predvsem naslednje obveznosti:
1. da gradijo objekte in naprave notranje kanalizacije
skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
2. da omogočajo izvajalcu javne službe pregled notranje kanalizacije in sestavo odpadnih voda nenajavljeno v
vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
3. da redno vzdržujejo notranjo kanalizacijo, z vsemi
objekti in napravami, priključek interne čistilne naprave in
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vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. da redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke
vode in rezultate na zahtevo posredujejo izvajalcu javne
službe,
5. da pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
6. da obveščajo izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
7. da redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda na podlagi izdanih računov,
8. da odvajajo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejnih vrednosti koncentracij, določenih v predpisih, ki opredeljujejo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi
in ki določajo dopustne temperature odpadne vode,
9. da prijavljajo izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
10. da spreminjajo priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne vode,
11. če odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnološko vodo, morajo pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi
imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano
v skladu s predpisi,
12. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da
bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti o
spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
14. ne smejo prekiniti odvoda odpadnih voda drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
XIV. NADZOR
64. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, tehničnega pravilnika in pravilnika opravlja občinska inšpekcijska
služba.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
65. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z 62. členom
tega odloka. Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe, če
ravna v nasprotju z 62. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:
– si ne pridobi smernic k programiranju, načrtovanju in
gradnji javne kanalizacije (7. člen),
– gradi javno kanalizacijo ali spojne kanale in za tovrstne gradnje ni strokovno usposobljena (8. člen),
– ne prijavi gradnje javne kanalizacije ali spojnega kanala v določenem roku (9. člen),
– ne izroči v upravljanje javne kanalizacije izvajalcu javne službe v roku, ki je določen s tem odlokom (10. člen),
– ne izroči izvajalcu javne službe projekta izvedenih del
(10. člen),
– ne prilagodi elementov javne kanalizacije novi niveleti
terena (13. člen),
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– izvede neposredni priključek spojnega kanala na javno kanalizacijo v nasprotju z 19., 26. in 27. členom tega
odloka,
– se v določenem roku ne priključi na javno kanalizacijo (20. člen),
– dovoli drugemu lastniku oziroma pravni ali fizični osebi priključitev njegovih objektov po notranji kanalizaciji na
javno kanalizacijo (27. člen),
– ne napove točnih osnov za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– nima zgrajenega merilnega mesta, kot to določata
32. in 50. člen tega odloka,
– odvaja odpadne vode v padavinsko kanalizacijo
(37. člen),
– ne upošteva 38. člena tega odloka,
– ne upošteva 63. člena tega odloka,
– ne upošteva določila tehničnega pravilnika o javni
kanalizaciji,
– ne upošteva določila pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z
določili iz prejšnjega odstavka tega člena. Z denarno kaznijo
150.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
ravna v nasprotju z določili iz tretjega odstavka tega člena. Z
denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s 63. členom tega odloka.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji in pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije sprejme
Občinski svet občine Lendava. Le-ta določata podrobnejša
navodila in tehnične normative z namenom, da se poenoti
izvedba in doseže zanesljivo delovanje in s katerima se uredi
zlasti:
a) smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizacije,
b) tehnične normative za priključevanje na javno kanalizacijo,
c) normative o sestavi odpadnih voda, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
d) način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih
voda,
e) način obračunavanja stroškov odvajanja in čiščenja
odpadnih voda,
f) način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo javne kanalizacije
in za priključitev nanjo.
67. člen
Podatke o uporabnikih je dolžna zagotavljati občina in
jih posredovati izvajalcu javne službe. V primeru, da se pri
določenem uporabniku pojavi kršitev predpisov povezanih z
uporabo javne kanalizacije, občina odkloni izdajo zaprošenih dokumentov.
68. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0003/01
Lendava, dne 5. oktobra 2001.
Župan Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
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LJUTOMER
4265.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu centralna čistilna naprava
Ljutomer

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, 44/97) ter 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) izdaja župan Občine
Ljutomer

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu centralna čistilna naprava Ljutomer
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu
centralna čistilna naprava Ljutomer, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško pod št. LN 61/01, julij 2001.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge pripombe na Oddelek za GJS, varstvo
okolja in urejanje prostora Občine Ljutomer in KS Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizirati javno obravnavo.
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z
drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine
Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži
Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-5/01
Ljutomer, dne 5. oktobra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

MARKOVCI
4266.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje
sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini
Markovci

Na podlagi 16. in 49. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine
Markovci na 22. redni seji dne 22. 4. 2001 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih,
načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev,
namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci
1. člen
V pravilniku o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci (Uradni vestnik radia Tednik Ptuj, št. 8/99 in 118/00) se v 4. členu
prvi stavek spremeni tako, da glasi:
»Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne
osebe, ki imajo obratovalnico ali obratovalnico in sedež na
območju Občine Markovci, in sicer:«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-10-34/99
Markovci, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MISLINJA
4267.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj
Gradec za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001
(Prostorski plan Občine Mislinja z Urbanistično
zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom)

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepov Vlade Republike Slovenije št. 350-00/00–33 in št.
350-00/2001-34 in 10., 11. in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00), je Občinski svet občine Mislinja na 29. seji dne
26. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj
Gradec za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje
1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu
2001 (Prostorski plan Občine Mislinja
z Urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj
pod Turjakom)
1. člen
(uvodne določbe)
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in njegovih sprememb
in dopolnitev (Uradni list SRS, št. 17/87, Uradni list RS, št.
21/90 in 22/91) ter družbenega plana Občine Slovenj
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Gradec za obdobje 1986–1990 in njegovih sprememb ter
dopolnitev (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 in Uradni
list RS, št. 22/91), ki se nanašajo na območje Občine
Mislinja, se spremenijo in dopolnijo tako, da se integralno
glasijo, kakor je navedeno v 2. in 3. členu tega odloka.
V naslovu tega odloka navedeni prostorski akt ima tudi
naslednja sinonimna naslova:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Mislinja z urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom,
– Prostorski plan Občine Mislinja.
V tem odloku ima pojem ‘družbeni plan’ enak pomen
kot pojem ‘srednjeročni plan’.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine)
1. SKUPNI INTERESI IN CILJI DOLGOROČNEGA
PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI IN USMERITVE ZA
RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU
Človekovi posegi v prostor imajo obeležje dolgotrajnih
učinkov, pa tudi delne ali celo popolne nepovratnosti v
prejšnje prostorsko stanje. V primeru zgrešenih posegov so
lahko zato posledice v prostoru tudi nepopravljive. Zaradi
vsega tega bodo usmeritve na prostorskem področju med
najpomembnejšimi vodili dolgoročnega družbenega razvoja
v občini. Uresničevanju trajnostnega in uravnoteženega prostorskega razvoja bomo prilagodili tudi usmerjanje gospodarskega razvoja.
Dosedanji družbeni razvoj je zlasti tekom preteklih
desetletij povzročil neravnovesja pri ravnanju s prostorom
in naravnimi viri ter povzročil bolj in manj ostra nasprotja
med različnimi namembnostmi prostora in dejavnostmi, ki
se v prostoru izvajajo. Ta nasprotja se izražajo tudi v onesnaženosti, pretirani izkoriščenosti in ogroženosti dobrin
splošnega pomena (gozdovi, kmetijska zemljišča, vode,
zrak, naravna in kulturna dediščina). Nadaljnje urejanje
prostora bo zato prvenstveno usmerjeno k varovanju dobrin splošnega pomena in krajinskih vrednot ter k sanaciji
današnjega stanja, pri čemer bomo upoštevali ugotovitve o
obstoječih in pričakovanih vplivih raznolikih človekovih dejavnosti na okolje.
V prihodnjem obdobju bomo prostorski razvoj usmerjali
tudi v kvalitetnejše dograjevanje obstoječega in s tem ravnali
drugače kot v preteklem obdobju, ko je prevladovalo premalo pretehtano, kvantitativno obeleženo poseganje v prostor.
V tem duhu bomo podpirali dejavnosti, ki imajo majhne
oziroma obvladljive in kratkotrajne vplive na okolje. Nove
dejavnosti v prostoru bomo zvrstno in po obsegu prilagodili
nosilni kapaciteti okolja. Iz dosedanjega razvoja izhajajoča
strukturna nesorazmerja v prostoru (poselitvene razmere,
stanje razvitosti infrastrukture, ekološka poškodovanost in
ogroženost prostora) bo potrebno reševati na selektiven
način.
Pri usmerjanju prostorskega razvoja v posameznih območjih občine bodo upoštevane razvojne prednosti in omejitve teh območij. Glede na to, da so med območji razlike
glede prostorskih in z le-temi povezanih demografskih, socialnih in ekonomskih razmer in problemov, bo vrsta, zahtevnost in prioriteta ukrepov prilagojena tem razlikam.
Tudi s primernimi prostorsko ureditvenimi ukrepi bo
potrebno omejiti oziroma obvladati negativne populacijske
trende, kot je npr. staranje in zmanjševanje števila prebivalcev v nekaterih delih območja občine.
Usmerjanje namenske rabe prostora bo slonelo na razreševanju prostorskih nasprotij (npr. med poselitvenimi potrebami in varovanjem kmetijskih površin, med agrarnimi
operacijami in varovanjem naravne dediščine itd.) ter na
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varstvu dobrin splošnega pomena pred neustreznimi posegi
vanje.
Skladno namensko rabo prostora je mogoče doseči z
ohranjanjem kvalitetnih sestavin kulturne krajine in njihovih
medsebojnih razmerij. To je povezano z vzdrževanjem obstoječe poseljenosti prostora občine, z izrabo kmetijskih
površin na primerni stopnji intenzivnosti in s takšnimi posegi
v prostor, ki bodo skladni s tukajšnjimi tipi poselitve in krajinskimi značilnostmi prostora. Predlagane izvedbe novih posegov v prostor ne bodo le tehnično in ekonomsko naravnane, temveč bodo upoštevale okoljevarstvene vidike in vključevale elemente za kvalitativno izboljšanje obstoječih grajenih in prirodnih prostorskih struktur.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega so globalni cilji, ki si jih
z usmerjanjem dolgoročnega razvoja v prostoru občine prizadevamo doseči, naslednji:
– skrb za ekološko ravnovesje,
– izboljšanje stanja v okolju in varovanje okolja,
– smotrno razmeščanje dejavnosti in skladen razvoj
vseh območij v občini,
– uravnotežena namenska raba prostora,
– ohranjanje poseljenosti prostora občine,
– optimalno omrežje centralnih naselij,
– zagotovitev prostorskih možnosti za razvoj pomembnejših naselij v občini,
– dobra infrastrukturna opremljenost celotnega poseljenega dela območja občine.
2. ZASNOVE RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU –
ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA PROSTORA
Zasnove razvoja in organizacije dejavnosti v prostoru
ter namenske rabe prostora temeljijo na zgoraj navedenih
ciljih in usmeritvah urejanja prostora v občini ter upoštevajo
sedanjo (to je dejansko) rabo prostora in prostorske omejitve, primernost prostora za posamezne dejavnosti, državne,
regionalne in občinske potrebe glede razvoja v prostoru,
potrebe poselitve in nanjo vezanih infrastrukturnih omrežij
ter potrebe po zmanjšanju obstoječih nasprotij med različnimi dejavnostmi in rabami prostora.
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na istoimenski karti št. 1.
2.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Kmetijska zemljišča bomo urejali in uporabljali na optimalen način. Pri tem bomo zlasti ohranjali in varovali najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč).
Le-teh je na območju občine po pričujočem planu 1222,6
ha. Morebitno potrebne spremembe namembnosti delov
teh zemljišč bomo izvajali v skladu s prostorsko in kmetijsko
zakonodajo ter prostorskimi akti le tam, kjer bo za to izkazan
širši javni interes, ugotovljen v prostorskem planu občine ali
države. Zemljišča, ki jim bomo spremenili namembnost samo za določen čas, bomo po izteku začasne rabe znova
vrnili v prvotno rabo. Na ostalih kmetijskih zemljiščih bomo
ob upoštevanju ekoloških omejitev in dejavnikov kmetijsko
proizvodnjo intenzivirali do ekološko-proizvodno optimalne
ravni. Proizvodno sposobnost slabših kmetijskih zemljišč
bomo izboljšali z agrotehničnimi ukrepi. Drugih kmetijskih
zemljišč (2. območje kmetijskih zemljišč) je po pričujočem
planu v občini 1707,4 ha. Tudi ta zemljišča so prvenstveno
namenjena kmetijski proizvodnji. Na delu teh zemljišč se bo
raba zaradi drugih namenov po potrebi spremenila le, če bo
to v skladu z zakonskimi določili, določili tega plana in določili ustreznega prostorskega izvedbenega akta.
V obdelovanju kmetijskih površin ne vidimo zgolj pridelovalnega pomena, temveč tudi vrednoto oblikovanja in vzdr-
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ževanja pejsažnih kvalitet in videza ter identitete tukajšnje
kulturne krajine. Za posamezna območja je zato opredeljenih več osnovnih dejavnosti, katerih medsebojni vplivi se ne
izključujejo (primer: gozdarstvo – rekreacija – turizem). Celota planskih usmeritev in ukrepov v zvezi s kmetijskimi zemljišči in nanje vezanimi dejavnostmi bo naravnana tako, da
bo posvečena skrb ohranjanju in razvoju kmetij, zlasti tistih v
demografsko ogroženih delih občine. Ena od pomembnih
nalog je tudi varovanje plodnih tal (pred razvrednotenjem,
zastrupljanjem, uničenjem, erozijo ipd.) in sanacija že poškodovanih tal, pri čemer bodo imele prednost najbolj poškodovane oziroma ogrožene površine.
Večina najboljših kmetijskih zemljišč na območju občine se nahaja v nižinskem delu Mislinjske doline in v Doliškem podolju. Zlasti v nižinskem delu občine se nasprotjem
med kmetijsko rabo prostora in poselitvijo ne bo moč docela
izogniti. Zaradi predvidenega urbanega razvoja naselij Mislinja, Šentilj pod Turjakom in Sp. Dovže je s tem planom
skupno 1,03 ha najboljših kmetijskih zemljišč spremenilo
namembnost v stavbna zemljišča. Ostala zmanjšanja najboljših kmetijskih zemljišč znašajo v skupnem obsegu 3,86 ha
in se nanašajo na spremembe v razpršeno poseljenem prostoru (sprememba v stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje).
Novi posegi na druga kmetijska zemljišča (2. območje
kmetijskih zemljišč), odobreni s tem planom, zahtevajo skupno 30,01 ha teh zemljišč (stavbna zemljišča na območjih
razpršene gradnje in širitev ureditvenih območij naselij). Pri
navedeni površini je upoštevana tudi prekategorizacija iz
najboljšega v drugo kmetijsko zemljišče.
Na območjih, kjer je smiselno in potrebno izvesti agrarne operacije in za katera bodo tovrstni interes izrazili njihovi
lastniki, bomo agrarne operacije kot že tudi doslej izvedli,
kolikor bo to v skladu z drugimi obstoječimi ali predvidenimi
dejavnostmi na dotičnih območjih. Obsežnejših agrarnih
operacij na območju občine ne predvidevamo. Povečini se
bodo izvajale višinske agromelioracije in sanacije manjših
izvirov vode za posamezne kmetije v hribovskih in gorsko
višinskih predelih vseh naselij v občini. Povprečne velikosti
posameznih višinskih agromelioracij bodo od 1 do 3 ha,
povprečne velikosti območij za sanacijo izvirov od 0,5 do
1,5 ha. Izvedba agromelioracij bo zaobsegala dela kot so
odstranjevanje grmovja in kamenja, krčenje gozda, izravnavo terena, urejanje poti, apnenje, založno gnojenje ipd. Na
območju v Dovžah bomo sanirali pred leti že izvedeno osuševanje. Sodelovali bomo pri pripravi nacionalnega programa namakanja kmetijskih zemljišč. Ko in če bo ta na območju Občine Mislinja predvidel namakalne površine, bomo lete upoštevali.
V okviru priprave idejne, projektne in izvedbene dokumentacije za agrarne operacije morajo biti ustrezno upoštevane omejitve, ki jih za take posege postavljajo drugi interesi
v prostoru, na katerem so agrarne operacije predvidene
(varstvo naravne in kulturne dediščine, novogradnja ali rekonstrukcija cest, varstvo pred poplavami, urejanje vodotokov ipd.). Agrarne operacije je potrebno zasnovati in izvesti
celovito in sonaravno, ne pa zgolj v minimalnem tehničnem
obsegu. Na tak način bomo pri nadaljnjem razvoju rabe
kmetijskih zemljišč dosegli uresničevanje naravovarstvene
vloge kmetijstva (vzdrževanje ravnovesja v okolju, ohranjanje
estetskih in funkcionalnih vrednosti prostora ipd.).
Kmetijska zemljišča so pregledno prikazana na karti št.
1 “Zasnova namenske rabe prostora” in podrobno v kartografski dokumentaciji k planu.
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2.2. GOZDOVI
Občina Mislinja je tesno povezana z gozdovi in gozdarstvom. Gozdovi prekrivajo skoraj tri četrtine območja občine
in številnim občanom pomenijo važen vir dohodka. Gozdnata krajina in les sta pomembna tudi za turizem, rekreacijo v
naravnem okolju, lesno industrijo in poseljenost podeželja.
Po gozdnogospodarskih načrtih je na območju občine 8079
ha gozdov, od katerih je 66% zasebnih, ostali pa so v upravljanju države. Po pričujočem planu je v občini skupno
8000,7 ha gozdov. V gozdovih prevladujejo iglavci in med
njimi zlasti smreka. V gozdovih je 202 km gozdnih cest in
431 km vlak.
V gozdovih se pojavljajo škode zaradi snegolomov in
vetrolomov. Večji del gozdov, še zlasti na grebenih in slabših rastiščih, je močneje prizadet zaradi onesnaženosti zraka. Škodo povzročajo tudi gradnje prometnic, spravilo lesa,
hudourniki, nelegalno odlaganje odpadkov in divjad. Zaraščanje pohorskih planj ogroža kulturno krajino, naravno in
kulturno dediščino ter negativno vpliva na turistično dejavnost.
Gozdovi na območju občine imajo velik ekološki in
socialni pomen. Ob deževju akumulirajo velike količine vode
in s tem zadržujejo odtok visokih voda. Preprečujejo nastanek plazov in zadržujejo erozijske procese. Na območju
občine je z odlokom razglašenih 322,9 ha trajno varovalnih
gozdov na zgornji gozdni meji in v predelih, ki jih močno
ogroža erozija. Zaradi pojava zaraščanja pohorskih planj in
prekvalifikacije v gozd s posebnim namenom je predlagano
zmanjšanje obsega trajno varovalnih gozdov. V trajno varovalnih gozdovih so dovoljeni le ukrepi, ki ohranjajo ali povečujejo njihovo varovalno vlogo. Precejšen del gozdov v občini (1707 ha) ima poudarjeno varovalno funkcijo. Gre za
gozdove na strmih in skalnatih pobočjih ali zelo plitvih tleh.
Veliki strnjeni kompleksi gozdov in iz naravovarstvenih
razlogov pomembni območji Lovrenških jezer in Hude luknje
so rastišča redke flore in habitati živalskih vrst. Zaradi svojega biotskega pomena so ali bodo ti gozdovi deležni posebne zaščite kot gozdovi s posebnim namenom ali kot deli
predvidenega naravnega parka Pohorje ter krajinskega parka Huda luknja – Paški Kozjak (Pečovnik -Tisnik). Gozdovi s
posebnim namenom imajo poudarjeno raziskovalno funkcijo
ali funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine. V Občini Mislinja sta z odlokom zaščitena gozdna rezervata Lovrenška jezera in Ovčarjevo v skupnem obsegu 265,2 ha. Za
zakonsko zavarovanje je predlagan nov gozd s posebnim
namenom Tisnik, ki obsega pobočja Tisnika in Pečovnika v
obsegu 30,7 ha. V gozdovih s posebnim namenom niso
dovoljeni nobeni ukrepi, ki bi spreminjali stanje v teh gozdovih. Za gozd s posebnim namenom (mestni gozd) je predlagan gozd nad osnovno šolo v Šentilju pod Turjakom v obsegu 4,1 ha.
Del gozdov v občini je pomembnih tudi z vidika oskrbe z vodo: gozdovi namreč skrbijo za enakomeren odtok
vode, jo bogatijo z razstopinami in jo čistijo. Zato je pomembno ohraniti čim bolj neonesnažene velike komplekse
gozdov na Pohorju in povsod drugod, kjer varstveni pasovi
vodnih virov zaobsegajo z gozdom porasla zemljišča (Paški
Kozjak, območje Metulovega vrha…). Te gozdove je potrebno varovati zlasti pred onesnaženjem s kemičnimi sredstvi in odplakami.
Pri gospodarjenju z gozdovi bomo uresničevali naslednja temeljna načela: (1) sonaravno ter večnamensko gospodarjenje, usklajeno z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, (2) trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema in (3) trajno uresničevanje vseh funkcij gozda (ekološke,
socialne, proizvodne) ne glede na lastništvo. Z gozdnogospodarskimi ukrepi bomo zagotovili ohranitev ali izboljšanje
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proizvodne sposobnosti rastišč in sestojev, njihovo mehansko in biološko stabilnost ter optimalno zagotavljanje vseh
funkcij gozdov. Sečnja dreves bo usklajena z dejansko zmogljivostjo gozdov. Obnova gozdov bo potekala po naravni
poti, sajenja pa se bomo posluževali le, če naravna obnova
ne bo tekla ali ne bo zagotovila ustreznega deleža željenih
drevesnih vrst. Z intenzivno nego gozdov bomo zagotovili
zadosti nosilcev njihovih funkcij, stabilnost in kvaliteto. Površinskih ukrepov ne bomo dopuščali. Za ohranitev pohorskih
planj, ki so pomembne za tukajšnjo kulturno krajino, hkrati
pa za turistične in rekreacijske dejavnosti, bomo skupaj s
tangiranimi sosednjimi občinami izvedli ukrepe za ohranitev
negozdnih površin (planj) na grebenu Pohorja.
Na območju predlaganega regijskega parka Pohorje in
predlaganega krajinskega parka Huda luknja – Paški Kozjak
(Pečovnik - Tisnik) bo gospodarjenje z gozdovi prilagojeno
pogojem, ki bodo opredeljeni za potrebe varovanja teh dveh
parkov.
Skrbeli bomo za skladnost številčnosti divjadi s prehrambenimi sposobnostmi gozda, pri čemer bosta merili
usklajenosti znosna škoda v gozdovih in stanje divjadi. Izboljšanje pogojev za življenje divjadi bomo zagotoviti s snovanjem mirnih con (zapora nekaterih cest) in zimovališč, z
ohranjanjem in vzdrževanjem jas in enklav, sajenjem plodonosnih vrst dreves in grmov, puščanjem starih in suhih dreves za gnezdenje ptic in drugimi ukrepi.
Z vidika posegov v gozdni prostor, kakršni so krčitve
gozdov in spremembe namembnosti gozdnih zemljišč, je
gozdni prostor členjen v tri vrste območij: (1) ohranitvena
območja, kjer posegi niso dopustni (npr. gozdovi s posebnim namenom, območja varstvenih pasov za zaščito vodnih virov ipd.), (2) območja, kjer so posegi dovoljeni le
izjemoma in pod posebnimi pogoji (npr. za gradnjo prometnic skozi varovalne gozdove, za gradnjo hiš ali počitniških
hiš v okviru celka ipd.) in (3) območja, kjer so posegi praviloma dovoljeni. Praviloma niso dovoljeni posegi v posamično
gozdno drevje in skupine gozdnega drevja zunaj naselij, ki je
bodisi zavarovano z odlokom ali zakonom, bodisi predstavlja
pomembno oblikovno prvino okolja ali ima drugo pomembno funkcijo. Posegi v gozdove v nižinskih predelih bodo
možni le tam, kjer bo to neobhodno potrebno za dograditev
pomembnejših naselij ali gradnjo pomembnejših infrastrukturnih objektov, s tem da morajo biti ti posegi v gozdni
prostor izvedeni tako, da ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem kot celoto in njegove funkcije. Površine vseh
gozdov so s tem planom zaradi formiranja novih stavbnih
zemljišč zmanjšane za skupno 8,88 ha, zaradi prekategorizacije iz drugega kmetijskega zemljišča v gozd pa hkrati
povečane za skupno 0,88 ha.
Krčitev gozda zaradi postavitve obor za divjad ni dopustna, enako tudi ne paša v gozdovih. Zagotovili bomo prost
dostop v gozdove in prosto gibanje v njih ter čebelarjenje,
lov in rekreativno nabiranje plodov v skladu s predpisi.
Površine, ki jih v Občini Mislinja pokrivajo gozdovi, so
pregledno prikazane na karti št. 1 “Zasnova namenske
rabe prostora“, podrobno pa v kartografski dokumentaciji
k planu.

varovanju, ki bo zlasti določil zaščitne pasove in namensko
rabo na varovanem območju posameznih vodnih virov ter s
tem podal pravno osnovo za preprečitev poslabšanja kvalitete vode v njih. Na nekaterih vodnih virih bomo po potrebi
izvedli sanacijske ukrepe. Važnejši izviri vode, ki služiljo ali
bodo služili za oskrbo z vodo, so na območju Črnega vrha in
povirja Jamovice na Pohorju, pri Mutnikovi gori nad Srednjim Doličem, v povirju Glažarice na Kozjaku, v Hudi luknji,
na Metulovem vrhu, na Sončnih Završah med Fričevim ter
Pogorevškim vrhom in Vovkarjah. Na območjih naštetih in
drugih vodnih virov niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjšali
njihovo izdatnost ali ogrožali neoporečnost vode, zato bo na
teh območjih imelo varstvo voda prednost pred drugimi dejavnostmi.
Zasnova vodnih virov je prikazana na karti št. 7 “Zasnova oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami”.

2.3. VODNI VIRI IN VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
2.3.1. Vodni viri
Vodni viri na območju občine so izviri, potoki ter reki
Paka in Mislinja. Območja obstoječih, predvidenih in potencialnih vodnih virov bomo z aktivnimi in pasivnimi ukrepi
varovali pred morebitnim onesnaženjem. Za vodne vire, ki
so ali bodo pomembni za oskrbo z vodo, bomo na osnovi že
izdelanih strokovnih podlag pripravili in sprejeli odlok o za-

2.4. RUDNINE
Na področju mineralnih surovin je v občini pomemben
tehnični gradbeni kamen, katerega pridobivanju so namenjeni kamnolomi karbonatnih kamnin, dolomita in apnenca.
Pridobivanje gradbenega kamna, ki je pomembna surovina
za gradnjo in vzdrževanje cest ter gradnjo nekaterih drugih
objektov, bo potekalo v skladu s smernicami strokovnih
služb in pogoji upravnih organov. Samo pridobivanje mineralnih surovin bo nadgrajeno z obdelavo teh surovin (droblje-

2.3.2. Vodnogospodarske ureditve
Urejanje vodotokov je v občini potrebno za preventivno
varovanje naselij in infrastrukturnih objektov pred poplavami, za uravnavo vodnega režima in odpravljanje posledic
erozije ter hudourniškega delovanja. V okviru vodnogospodarskega planiranja bodo usklajevane vodnogospodarske in
sočasne poselitvene, prometne, naravovarstvene, gozdnogospodarske, elektroenergetske, krajinske in kmetijske rešitve v zvezi z urejanjem in zaščito prostora.
Severni del občine z reko Mislinjo in njenimi hudourniškimi pritoki spada v porečje Drave, južni s Pako in njenimi
pritoki pa v porečje Savinje. Na območju povodja Mislinje, ki
je s hidrološkega in naravovarstvenega vidika zelo občutljivo, bo upravljalec vodotokov izvajal ukrepe, kakršni so izgradnja ustalitveno zaplavnih pregrad (v povirnem delu Mislinje in na njenem pritoku Glažuta), izgradnja stabilizacijskih
pragov in obrežnih zavarovanj za zaščito cest (na odseku
Mislinje od sotočja z Glažuto do naselja Mislinja), ureditev
odsekov strug (Brložnica, Dovžanka, Mevlja) in lokalne sanacije erodiranih površin (Mislinja, Mevlja, Brložnica). Predvidena je sanacija in zaščita Pake in njenih pritokov. Ob tem
bo upravljalec vodotokov sproti odpravljal tudi nastale poškodbe na naravnih odsekih vodotokov. Ureditvena dela
bodo izvedena v skladu s strokovno presojo in potrebami
upravljalcev vodotokov, uporabnikov prostora ob njem, investitorjev malih hidroelektrarn ter v skladu z interesi varstva
naravne dediščine.
Zgrajene vodnogospodarske objekte in ureditve bo
upravljalec redno vzdrževal. Vzdrževalna in sanacijska dela
morajo biti izvedena tako, da ne bodo spremenila vodnega
režima ali bistveno posegla v obvodni prostor.
Zaradi litološke zgradbe tal, naklonov pobočij in količine padavin so nekateri predeli na območju občine izpostavljen eroziji in plazenju. Žarišča globinske erozije bomo sanirali in odpravili nevarnost večjih katastrof. Temu cilju bodo
prilagojeni tudi nekateri od načrtovanih vodnogospodarskih
ukrepov.
Zasnova vodnogospodarskih ureditev je prikazana na
karti št. 2 “Zasnova agrarnih operacij in vodnogospodarskih
ureditev”.
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nje, sejanje). Za območja izkoriščanja mineralnih surovin na
območju občine velja, da bo sproti ob eksploataciji, najkasneje pa po prenehanju eksploatacije na njih v okviru sanacijskih ureditev vzpostavljena raba, določena v prostorskih
izvedbenih aktih, v lokacijskih dokumentacijah in dovoljenjih
ter sanacijskih projektih za taka območja (rekultivacija v
kmetijsko zemljišče ali gozd, zasaditev z vegetacijo ipd.).
Tudi nelegalna območja izkoriščanja mineralnih surovin, ki
danes često predstavljajo nelegalna odlagališča odpadkov,
bomo sanirali, da bi tako preprečili še večje ekološke obremenitve okolja. Prioritetno bomo zahtevali, da se sanira tiste
kamnolome in peskokope, ki predstavljajo nevarnost za okolje in naravne vire. Sanacij bodo med ostalim deležni tudi
peskokopi Mrak, Češovnik, Batič, Štancer, Jenina in Černjak. Poostrili bomo nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem
minaralnih surovin in poskrbeli za sankcioniranje kršiteljev.
Za opredelitev morebitnih novih območij izkoriščanja
mineralnih surovin bomo predhodno izdelali strokovne podlage vključno z bilancami potreb po dotični surovini in s
celovito presojo vplivov tovrstnih posegov na okolje.
Zasnova rudnin oziroma mineralnih surovin je prikazana na karti št. 4 “Zasnova rudnin in sanacij”.
2.5. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Območja naravne in kulturne dediščine zajemajo velik
del občine in predstavljajo pomembno prostorsko kvaliteto.
Zato bo njih ohranjanje, izboljšanje stanja in predstavitev
eno od izhodišč za usmerjanje razvoja drugih dejavnosti v
prostoru občine.
Varovanje in ohranjanje najkvalitetnejše naravne in kulturne dediščine izvajamo z zakoni, odloki in odločbami o
zavarovanju naravnih znamenitosti in kulturnih ter zgodovinskih spomenikov. Območja naravne in kulturne dediščine,
ki niso ali ne bodo zavarovana z navedenimi pravnimi akti,
varujemo z opredelitvami tega plana, to je z njihovo primerno
rabo in z ustreznimi merili ter pogoji za poseganje v prostor
dediščine. V okviru slednjega bomo skrbeli za ohranjanje
značilnosti tukajšnje kulturne krajine, preprečevali posege,
ki bi utegnili razvrednotiti dediščino, zagotavljali dostopnost
spomeniškega fonda in s tem doživljanje te materialne in
kulturne dobrine. Naravno in kulturno dediščino bomo smiselno vključevali v celovito urejanje prostora in iskali možnosti za poglobitev stikov med interesi družbenega razvoja ter
potrebo po njeni ohranitvi in vzdrževanju. Naravno in kulturno dediščino bomo zlasti povezovali z rekreacijo, turizmom,
gozdarstvom in kmetijstvom.
Območja naravne dediščine, ki so ogrožena zaradi
neprimerne rabe, nelegalnih posegov v prostor in posledic
različnih vrst onesnaževanja, bomo v prostorskih izvedbenih
aktih obravnavali kot območja sanacij in zanje opredelili
ukrepe za izboljšanje stanja. Pri poseganju v območja zavarovanih naravnih znamenitosti (nekateri naravni rezervati in
naravne znamenitosti na grebenu Pohorja) bomo upoštevali
določila odlokov o njihovem zavarovanju in mnenja ter soglasja pristojnih služb. Za območje regijskega oziroma naravnega parka Pohorje bo sprejet zakon, do takrat pa bomo pri
urejanju tega naravno zaokroženega in v precejšnji meri
prvobitnega naravnega območja upoštevali naslednje smernice:
– ohranjanje pestrosti kultur in preprečevanje nastajanja monokultur,
– gozdovi naj ohranijo avtohtono vrstno strukturo, goloseki niso sprejemljivi,
– varovati je potrebno ambiente in vedute.
S podobnim aktom kot naravni park Pohorje bo zavarovan tudi krajinski park Huda luknja – Paški Kozjak (Pečovnik
-Tisnik).
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Sprejeli bomo odlok o zavarovanju doslej še nezavarovanih naravnih znamenitosti na območju občine. Ena od
takšnih znamenitosti je naravni rezervat Tisnik nad Hudo
luknjo.
Namen varovanja območij kulturne dediščine, še posebej kulturnih in zgodovinskih spomenikov, je izboljšanje stanja in ohranjanje spomenikov, njihovo redno vzdrževanje in
dobra dostopnost ter prezentiranost. Skrbeli bomo za izvajanje odloka, ki razglaša nepremične kulturne in zgodovinske
spomenike na območju občine, in ga upoštevali pri izdelavi
vseh vrst prostorskih dokumentov. S proračunskimi viri, sredstvi imetnikov spomenikov in drugimi viri bomo postopno
sanirali poškodovano in prezentirali važnejšo kulturno dediščino. Med kulturnimi spomeniki so na območju občine v
državnem merilu pomembni arheološko najdišče jama Špehovka v Hudi luknji, cerkev sv. Lenarta v Mislinji in domačija
Hof v Gornjem Doliču.
Celota zgoraj navedenih ukrepov in usmeritev naj zagotovi celovit pregled stanja na področju naravne in kulturne
dediščine v občini, prepreči slabšanje stanja, v katerem ta
dediščina je, jo zaščiti pred neustreznimi posegi vanjo in jo
hkrati kot primerjalno prostorsko prednost v duhu razvojnega varovanja vključi v celoto ostalih dejavnosti človeka in
družbe v prostoru.
Območja in usmeritve varstva naravne in kulturne dediščine so prikazana na karti št. 3 “Zasnova varstva naravne in
kulturne dediščine”.
2.6. OBMOČJA ZA REKREACIJO IN TURIZEM
Rekreaciji občanov in rekreativnim ter turističnim obiskovalcem krajev v občini bomo namenili zadostno mero
pozornosti. Za potrebe vsakodnevne rekreacije občanov
(sprehajanje, (smučarski) tek, nabiranje gozdnih sadežev in
zelišč, kolesarjenje, športne igre (na igriščih) bomo urejali in
vzdrževali zelene in rekreacijske površine v in ob naseljih ter
jih navezovali na obstoječa in predvidena območja s turistično funkcijo (izletniški, lovski, obvodni, kmečki, zdraviliški,
jamarski in druge vrste zelenega turizma). Pri urejanju površin za eno ali večdnevno in dopustniško rekreacijo (pohodništvo, kolesarjenje, smučanje) bodo posebej upoštevane
njihova dostopnost, naravne znamenitosti, kulturni in zgodovinski spomeniki ter krajinske kvalitete prostora. Rekreacijska območja bomo urejali na način, ki ne bo razvrednotil
krajine. Vse obstoječe ali predvidene rekreacijske turistične
površine bomo primerno povezovali in usklajevali z ostalimi
rabami prostora.
Naravne in ustvarjene danosti v občini nudijo ugodne
pogoje za zimsko in deloma tudi letno rekreacijsko ter turistično izrabo prostora. Ta bo sonaravna in ne zasnovana na
industrijskem tipu množične rekreacije in turizma, hkrati pa
ponujena enotno ne le za celotno območje občine temveč
tudi z navezavami na širše regionalno območje. V okviru
tega je in bo še naprej pomembno Pohorje in območja okoli
že uveljavljenih rekreacijsko turističnih središč ter planinskih
postojank na severnem in vzhodnem obrobju občine (Kope,
Rogla v sosednji Občini Zreče, Ribniška koča v sosednji
Občini Ribnica na Pohorju). Pohorski del občine opredeljujemo kot prednostno območje za razvoj turizma in rekreacije
v naravnem okolju. Poudarjeno bomo razvoj turizma pospeševali še v naselju Mislinja in njegovi neposredni okolici, bolj
kot doslej pa na območju Tolstega Vrha (povezava s turističnim območjem Rogla), Kozjaka in Završ. Pri tem bomo
poleg nočitvenih zmogljivosti zagotovili tudi športna igrišča v
bližini turističnih in prenočitvenih objektov (Grmovškov dom,
Piršev dom, Lovska koča na Završah). Turistično ponudbo v
občini bomo povezali s tovrstno ponudbo v sosednjih občinah in jo promovirali tudi na regionalni ravni.
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Na območju občine bomo urejali planinske, pohodniške, sprehajalne in učne poti ter kolesarske povezave in jih
navezovali na tovrstne ureditve v sosednjih občinah. Načrtujemo vzpostavitev občinske krožne pohodniško-turistične
poti, ki bo povezala turistične potenciale v osrednjem delu
občine in omogočila doživljanje tukajšnjega slikovitega naravnogeografskega okolja ter bogate naravne in kulturne
dediščine. Vzpodbujali bomo razvoj kmečkega turizma s
spremljevalnimi dejavnostmi (prodaja pridelkov, izdelkov domače obrti, lov in ribolov, jahanje, izletništvo, delo na kmetiji, ponudba programov aktivnih počitnic na kmetiji). Med
neposredne naloge uvrščamo strokovno razdelavo možnosti za razvoj zdraviliškega turizma (za tiste, ki imajo težave z
dihali, ureditev rekreacijskega centra pri Interbožniku v Movžah in ureditev gorske kolesarske povezave na Pohorju (skupaj s sosednjimi koroškimi občinami).
Območja za rekreacijo in območja za turizem so prikazana na karti št. 9 z naslovom “Zasnova območij in ureditev
za rekreacijo in turizem”.
2.7. SANACIJA NARAVNIH VIROV
Stopnja onesnaženosti naravnih virov, s katero se srečujemo (tudi) na območju Občine Mislinja, določa naslednje
skupne cilje:
– preprečevati nevarnosti in nova žarišča onesnaževanja ter pri izvajanju različnih dejavnosti zmanjšati tveganje za
poškodbe in degradacije okolja;
– ohranjati kakovost še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih območij;
– doseči možno stopnjo čistosti vode v rekah Mislinji in
Paki in zmanjšati njuno onesnaževanje;
– varno in gospodarno ravnati z odpadki in sanirati
nelegalna odlagališča;
– zmanjšati hrup in onesnaženost tal.
Za uresničevanje navedenih ciljev bodo pomembne
pravna oziroma normativna podpora (sprejemanje in uresničevanje odlokov in sanacijskih programov), finaciranje okoljevarstvenih aktivnosti, večja ekološka osveščenost ljudi,
ustrezno razmeščanje dejavnosti v prostoru, podprto s celovitimi presojami vplivov novih posegov na okolje, meritve
onesnaženosti posameznih prvin okolja in upoštevanje načela “povzročitelj plača”.
Z republiškim odlokom iz leta 1988 je naselje Mislinja
uvrščeno v II. območje onesnaženosti zraka (zrak je onesnažen pod dovoljeno mejo), preostali prostor občine pa v I.
območje (zrak je onesnažen do ene petine dovoljene meje).
Poskrbeli bomo, da se to stanje ne bo poslabšalo (npr. z
uporabo primernih vrst goriv in povečevanjem obsega porabe zemeljskega plina). V primeru potrebe bomo pripravili in
sprejeli občinski odlok o varstvu zraka. Vključevali se bomo
v aktivnosti za zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi termoelektrarne Šoštanj.
Z vidika onesnaženosti vodotokov je stanje ugodno le v
njihovih povirjih. Reka Mislinja je dolvodno od naselja Mislinja glede stopnje onesnaženosti uvrščena v I.-II. razred (onesnaženost pod sprejemljivo mejo). Za potrebe varstva voda
in zlasti virov pitne vode v občini bo potrebno:
– graditi kanalizacijo in čistilne naprave,
– preiti na način kmetovanja, ki upošteva rabo ekološko primernih gnojil in zaščitnih sredstev,
– zmanjšati tveganje za vodne vire z ustrezno izvedbo
gospodarskih in drugih objektov ter transportnih poti ali s
preselitvijo za okolje tveganih dejavnosti na primernejše lokacije.
Ravnanje z odpadki bo obsegalo uvajanje sistema ločenega zbiranja odpadkov (zlasti posebnih oziroma oporečnih) na izvoru, izvajanje rednega odvoza odpadkov, vračanje
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koristnih odpadkov v reprodukcijski krog in kompostiranje
biološko razgradljivih odpadkov. Komunalne odpadke bomo
še naprej odlagali na skupnem odlagališču v Mislinjski Dobravi v Mestni občini Slovenj Gradec.
Poseben problem za okolje predstavljajo nelegalna
odlagališča, ki jih bomo sanirali, in sicer prednostno tista, ki
ogrožajo vire pitne vode. S poostrenim nadzorom bomo
preprečevali tovrstno degradacijo in onesnaževanje okolja.
Za vnaprejšnjo izognitev problemom bomo pri izdaji
dovoljenj za novogradnje preverjali način ravnanja z odpadki. Za posebne oziroma oporečne odpadke, ki nastajajo v
nekaterih podjetjih v občini, bo po potrebi opredeljen celovit
način ravnanja z njimi. Skrbeli bomo za dosledno izvajanje
sprejetega odloka o ravnanju z odpadki.
Za zmanjšanje hrupa bomo:
– upoštevali protihrupne ukrepe pri pripravi prostorskih
izvedbenih aktov (PIA),
pri projektiranju objektov, izboru gradbenih materialov
in izvedbi objektov ter
– upoštevali varstvo pred hrupom pri prometnih ureditvah in proizvodnih obratih.
Zakonske in podzakonske predpise o varstvu pred hrupom bomo uporabljali kot osnovo za določitev protihrupnih
ukrepov pri stanovanjski, poslovni, proizvodni, obrtni in drugi gradnji ter pri načrtovanju in izvedbi prometnic. Po potrebi
bomo izdelali in sprejeli občinski odlok o varstvu pred hrupom.
Za ugotavljanje in zmanjševanje onesnaženosti tal bo
potrebno vzpostaviti sistem meritev, preprečevati za tla nevarne emisije in izvajati nadzor nad rabo zaščitnih kemičnih
snovi v kmetijstvu. V zvezi s slednjim bomo nevarnost za
okolje zmanjšali tudi z ekološko varnim transportom teh
zaščitnih sredstev in primernim ravnanjem z njihovo embalažo.
Zasnova sanacij je prikazana na karti št. 4 “Zasnova
rudnin in sanacij”.
2.8. POSELITEV
Lega Občine Mislinja v prostoru med Pohorjem, Paškim Kozjakom, hribovjem zahodnega Pohorskega Podravja
in Mislinjsko dolino je med drugim pogojevala tudi tukajšen
poselitveni vzorec, ki ga predstavljajo strnjena naselja, zaselki in posamezne kmetije (npr. na celkih na Pohorju).
Večja gostota poseljenih površin je ob pomembnih cestnih
povezavah, kjer so locirana pomembnejša naselja in suburbanizirani obcestni zaselki. Skoncentrirana poselitev je značilna tudi ob vodotoku Mislinji in njenih pritokih.
V občini je v zvezi s poselitvijo prisotnih več problemov:
– stihijska gradnja po hribovitih pobočjih,
– trend nadaljnjega razprševanja poselitve,
– zabrisane meje med naselji,
– degradacija podobe starih vaških jeder.
Spričo naštetega bo usmerjanje poselitve v občini eno
od pomembnejših področij urejanja prostora. To usmerjanje
bo temeljilo v glavnem na policentričnem konceptu, torej na
zmerni koncentraciji v pomembnejših naseljih in ohranjanju
kvalitetnih sestavin naselbinskega vzorca poselitve v ostalih
delih občine. Izhodiščna oblikovalska vrednota usmerjanja
poselitve bo ohranjanje izvornega pokrajinskega pejsaža oziroma podobe kulturne krajine.
Novo pozidavo bomo usmerjali na nepozidana oziroma
prosta zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij in v prostorsko zaokrožene zaselke, prioritetno v tiste, ki so infrastrukturno že opremljeni. Ob tem bomo pazili, da z novogradnjami ne bomo sprožali novih infrastrukturnih problemov.
Skrbeli bomo za oblikovanje jasnih, prostorsko-gradbeno
razvidnih mej ureditvenih območij naselij in mej med naselji
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samimi. Pri novi pozidavi in urejanju naselij bomo skrbeli za
ustvarjanje preglednih, humanih, racionalnih in estetskih prostorsko gradbenih struktur. Pri tem bomo upoštevali širši
prirodni okvir naselij tako, da mu bomo prilagodili zasnovo
širjenja na nove površine, gabarite, varovane poglede in
krajinske dominante. Sanirali bomo obstoječi gradbeni fond,
predvsem kvalitetno arhitekturno dediščino.
Preprečevali bomo novogradnje na večjih kompleksih
kmetijskih in gozdnih površin, na erozijskih žariščih, na plazovitih območjih in na pobočjih slemen, kar posebej velja za
najboljša kmetijska zemljišča in za območja gozdov.
Sledeč naštetim usmeritvam bomo lahko preprečevali
nadaljnjo razprševanje gradnje, ki kazi podobo tukajšnje
kulturne krajine in otežuje infrastrukturno opremljanje pozidanih zemljišč.
V naseljih bomo zagotovili prosta stavbna zemljišča,
infrastrukturno opremljenost in dejavnosti, ki bodo služile
tudi zaledju naselij. Zagotavljali bomo, da bodo tudi manjša
podeželska naselja in območja s pretežno kmetijsko funkcijo pridobila nove razvojne možnosti in bivalne kakovosti.
Gradbeni razvoj naselij bomo spremljali z urejanjem komunalnega omrežja in objektov ter urejanjem in izboljšanjem
dostopnosti ter prometnih razmer v naseljih. Pri načrtovanju
pozidave na infrastrukturno neopremljenih površinah se bomo zavzemali za enotne gradbene komplekse s skupno
komunalno opremo. V izbranih naseljih oziroma na obrobjih
le-teh bomo zagotavljali prostor za razvoj proizvodnih dejavnosti (obrt).
Za širitev tistih naselij, kjer potreb po prostoru ne bo
mogoče zadovoljiti znotraj obstoječe meje ureditvenega območja naselja, bomo uporabili manj pomembne kmetijske
ali gozdne površine, samo v izjemnih primerih, utemeljenih
na zakonu, določilih dolgoročnega plana Republike Slovenije in določilih tega plana, pa tudi del najboljših kmetijskih
zemljišč. Na najboljših kmetijskih zemljiščih bodo, če ni
mogoče uporabiti manj primernih zemljišč, možne le tiste
vrste nekmetijske rabe, ki so navedene v zakonu o kmetijskih zemljiščih.
Negativne populacijske trende v južnem in severozahodnem delu območja občine je potrebno zaustaviti, populacijsko sliko tega prostora pa izboljšati.
Razvoj podeželja bomo vzpodbujali z uvajanjem raznolikih dopolnilnih dejavnosti kmečkih in polkmečkih gospodarstev (predelava pridelkov, zlasti sadja, obrt, kmečki turizem…). Z namenom, da razvoj podeželja vzpodbudimo še
kako drugače, bomo izvedli projekte celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV). To velja prvenstveno za
naselja Tolsti Vrh, Paka in Kozjak.
Pri ureditvi kmetijskih zemljišč, ki spadajo k posameznim kmetijam, je potrebno zagotoviti možnosti za nadomestno oziroma dodatno gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe zaokrožitve oziroma izpopolnitve
dejavnosti na kmetiji.
Pri urejanju podeželja je potrebno poskrbeti za upoštevanje značilnosti oblikovanja tukajšnjih naselij in zgradb (avtohtona arhitektura). Zlasti pozorno je potrebno spremljati
nove prostorske ureditve v naseljih, ki premorejo stara vaška
jedra, z namenom, da ta jedra ohranijo ali pa ponovno
pridobijo izvorno, identifikacijsko podobo. V urejanje podeželja bomo s primerno namembnostjo vključili kulturne in
zgodovinske spomenike ter naravne znamenitosti. Podrobno so načela urejanja in pogoji ter kriteriji za poseganje v
podeželski prostor občine opredeljeni v prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželski del občine.
Območja počitniških naselij bodo po potrebi opredeljena v prostorskih izvedbenih aktih, izdelanih v ta namen.
Nova počitniška naselja bomo locirali v skladu s prej nave-
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denimi usmeritvami za poselitev in bodo sestavljena iz manjšega števila počitniških hišic. Obstoječe zaselke počitniških hiš bomo po potrebi prostorsko zaokrožili in izboljšali
njihovo infrastrukturno opremljenost.
Urejanje prostora bo v veliki meri usmerjeno tudi v
saniranje in preprečevanje nelegalne gradnje. Izdelano evidenco nedovoljenih gradenj za območje Občine Mislinja
bomo dopolnjevali. Problematiko nelegalne gradnje bomo
razreševali na zakonski osnovi, pri čemer bomo nelegalne
posege v prostor obravnavali selektivno glede na težo problematike. Izvajali bomo ukrepe za preprečevanje nastajanja
novih nedovoljenih gradenj.
2.8.1. Funkcije naselij v omrežju naselij
Omrežje naselij predstavlja osnovo in možnost, da razvoj, katerega nosilci so pomembnejša naselja, zajame celoten poseljeni prostor občine. Ob dovolj razvejanem naselbinskem omrežju lahko omejujemo razprševanje pozidave,
omogočamo usmerjanje prebivalstva v gospodarsko aktivnejša območja in naselja ter izenačujemo bivalne pogoje
med urbaniziranimi in podeželskimi območji.
V občinskem omrežju centralnih naselij ne predvidevamo večjih sprememb. Po klasifikaciji glede na oskrbne in
storitvene dejavnosti je naselje Mislinja (s sonaseljem Šentilj
pod Turjakom) opredeljeno kot središče občinskega pomena, naselji Srednji Dolič in Dovže sta opredeljeni kot lokalni
središči, naselji Gornji Dolič in Završe pa kot ožji lokalni
središči.
V občinskem središču Mislinja bomo razvijali oskrbne
in storitvene dejavnosti, ki bi jih naj naselje tega ranga imelo
(upravne, trgovske, finančne, kulturne… dejavnosti), zraven
tega pa še spremljajoče stanovanjske, rekreativne, proizvodne, turistične in druge dejavnosti.
Prej našteta lokalna in ožja lokalna središča premorejo
oziroma bodo premogla tiste osnovne oskrbne in storitvene
dejavnosti, ki služijo prebivalcem v njih in njihovi okolici
(trgovine za osnovno in specializirano preskrbo, osebne
storitve, vaški domovi ipd.). Druge potrebe bodo ti prebivalci
zadovoljevali v bližnjih središčih višjega oskrbnega in storitvenega ranga (Mislinja, Slovenj Gradec, Velenje).
Za ostala naselja v občini (Razborca, Mala Mislinja,
Tolsti Vrh pri Mislinji, Paka, Kozjak) ne predvidevamo načrtnega vzpostavljanja storitvenih in oskrbnih dejavnosti. Ta
naselja bodo imela vlogo oskrbnih centrov le za lokalno
prebivalstvo.
V naseljih, kjer današnji obseg oskrbnih in storitvenih
dejavnosti ne dosega potrebnega nivoja glede na plansko
funkcijo naselja v omrežju naselij, bomo z ustrezno politiko
opremljanja stavbnih zemljišč in z drugimi lokacijskimi možnostmi spodbujali dopolnitev teh dejavnosti. S tem bomo
pripomogli k ustvarjanju čim bolj enakovrednih bivalnih pogojev na celotnem območju občine in preprečevali slabšanje oziroma stagniranje demografskega stanja v nekaterih
delih občine (zlasti v Tolstem vrhu, Paki, Kozjaku in Završah).
Po klasifikaciji glede na proizvodne dejavnosti je naselje Mislinja uvrščeno med naselja z dvema do tremi proizvodnimi obrati, naselje Gornji Dolič pa med naselja z monostrukturno dejavnostjo (to je med naselja z večjo obrtno proizvodnjo ali enim industrijskim obratom).
2.8.2. Ureditvena območja naselij
Ureditvena območja naselij so plansko opredeljena območja v prostoru, kamor v skladu s policentrično zasnovo
poselitve usmerjamo stanovanjsko in drugo gradnjo. Namen
tovrstnega prostorskega zamejevanja naselij je v prvi vrsti
racionalna izraba prostora, optimalno zaokrožanje komunal-
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nih in drugih infrastrukturnih ureditev ter čim večje ohranjanje dobrin splošnega pomena (kmetijskih zemljišč, gozdov,
naravne dediščine itd.).
Na območju Občine Mislinja imajo ureditveno območje
naslednja naselja: Mislinja in Šentilj pod Turjakom, Dovže,
Gornji Dolič in Srednji Dolič. Meja ureditvenega območja
naselja Mislinja in Šentilj se poveča tako, da zaobsega tudi
zemljišče lednega kegljišča in bližnji odsek reke Mislinja.
Gre za naselja, ki imajo bodisi pomembnejšo vlogo v omrežju naselij bodisi je v njih prisoten intenzivnejši gospodarski
razvoj.
Drugo ureditveno območje za poselitev predstavlja območje počitniških naselij na Pungartu.
Stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij in
drugih ureditvenih območij so vsa zemljišča razen:
– plansko opredeljenih zelenih površin (z izjemo tistih,
ki so po zakonu zazidana stavbna zemljišča in so objekti na
njih zgrajeni s potrebnimi dovoljenji),
– površin, ki po zakonu niso stavbna zemljišča (npr.
vodne površine).
Stavbna zemljišča izven naselij in drugih ureditvenih
območij so območja kompleksne graditve (infrastrukturni
objekti in naprave) in zemljišča razpršene gradnje. Skupna
površina stavbnih zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij, znotraj počitniških naselij in na območjih razpršene gradnje je po tem planu 322,64 ha.
Pred gradnjo na nekaterih stavbnih zemljiščih, ki so
posebej prikazana v kartografski dokumentaciji k temu planu
v merilu 1: 5000, je potrebno izpolniti posebne pogoje,
navedene v prilogi št. 2 za naslovom “Posebni pogoji za
gradnjo na nekaterih stavbnih zemljiščih“.
Stavbno zemljišče po tem planu je v celoti ali v delu tudi
tista zemljiška parcela, ki v kartografskem gradivu plana
sicer ni prikazana, vendar izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– zanjo je bila plačana odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, odmerjena na
podlagi izdelane lokacijske dokumentacije;
– na njej stoji objekt, zgrajen pred letom 1967;
– za graditev objekta, voda ali naprave na njej, če so
bila izdana vsa predpisana dovoljenja.
Ob predpogoju izpolnitve enega od zgornjih pogojev
imajo ne glede na morebitno nevrisanost v kartografskem
gradivu tega plana, status zazidanega stavbnega zemljišča.
Stavbna zemljišča so tudi zemljišča izključne rabe za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo, in sicer za
naslednje vrste infrastrukture: ceste, parkirišča, stebri električnih daljnovodov, transformatorske postaje, stebri smučarskih vlečnic in ostali objekti, ki so potrebni za obratovanje teh vlečnic, drugi objekti, ki sodijo k vodovodni, kanalizacijski, elektroenergetski, telekomunikacijski ipd. infrastrukturi, ter grajeni objekti na vodotokih (slednji za obdobje
do sprejema novega zakona o vodah, ki bo morda tovrstno
opredelitev zanje spremenil). Pogoji o stavbnozemljiškem
statusu prej omenjenih zemljišč za komunalno infrastrukturo
se natančneje opredelijo v prostorsko izvedbenih aktih.
Območje stavbnega zemljišča, določenega v tem planu, se lahko v prostoru lokacijsko natančneje določi, kolikor
se pri izdelavi lokacijske dokumentacije ugotovi, da lokacijsko povsem ne ustreza. Pri tem se obseg stavbnih zemljišč,
naveden v bilanci površin, ne sme povečati.
2.9. PROMETNO OMREŽJE
Osnovni cilj razvoja prometa v občini je izgrajevanje
optimalne strukture prometnega omrežja in čim boljša vključenost v državni prometni sistem. Razvoj prometa in prometnega omrežja bo usmerjen v raznovrstnost in multifunkcio-
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nalnost. Vzpodbujali bomo okolju prijazne oblike prometa
(javni potniški prevoz, kolesarjenje, pešačenje) in skrbeli za
dobro pretočnost prometa. Prometno omrežje bomo urejali
tako, da bo pomagalo zmanjševati socialne razlike, izenačevati oskrbo prebivalstva in dajati vsem prebivalcem ne glede
na kraj bivanja ali socialni položaj kar najbolj enake možnosti
za razvoj.
Prizadevali si bomo, da bodo predvidene rekonstrukcije in novogradnje prometnic državnega pomena na območju
občine (železniška proga, glavna in regionalna cesta, glavna
kolesarska povezava) uvrščene v ustrezne nacionalne programe izgradnje. Pri teh aktivnostih bomo sodelovali z zainteresiranimi sosednjimi občinami.
Obstoječe in predvideno prometno omrežje je prikazano na karti št. 6 z naslovom “Zasnova prometnega omrežja”.
To omrežje sestavljajo: glavna cesta I. reda št. 4, regionalna
cesta II. reda št. 431, kategorizirane lokalne ceste, ceste
po katerih so speljane trase šolskih prevozov, predvidena
glavna kolesarska povezava med Velenjem in Slovenj Gradcem in trasa glavne železniške proge v proučevanju.
2.9.1. Železniško omrežje
Na območju občine poteka trasa opuščene železniške
proge Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje. V planskih dokumentih je ta železniška povezava opredeljena kot trasa
(bodoče železniške proge) v proučevanju, po stališču Urada
za železnice RS pa je na tej trasi predvidena ponovna vzpostavitev primestnega železniškega prometa. Ker veljajo po
pogojih Slovenskih železnic za trase v proučevanju enako
strogi pogoji za gradnje ob njih kot za obstoječe železniške
povezave, si bomo skupaj s sosednjimi občinami prizadevali
za izdelavo dokumentacije, ki bo potek te traso čim prej
podrobno določila in omogočila uvrstitev te železniške povezave v nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture. Še posebej si bomo prizadevali, da bi bodoča
železniška povezava Dravograd–Velenje potekala ob robu
naselja Mislinja.
2.9.2. Cestno omrežje
Aktivnosti na področju cestnega prometa bomo usmerjali v izboljšanje propustnosti nekaterih prometnih smeri in
izboljšanje kvalitete ter posodabljanje cestnega omrežja. Z
urejanjem glavne, regionalne in lokalnih cestnih povezav na
območju občine bomo zagotavili, da bodo vsi predeli občine
na zadovoljiv način povezani s pomembnejšimi naselji v občini in z bližnjimi urbanimi ter zaposlitvenimi središči izven
občine. Pri tem bomo načeloma stremeli k vodenju prometno bolj obremenjenih cest mimo osrednjih delov naselij. S
cestnimi ureditvami bomo omogočili dostop do turističnih in
rekreacijskih območij v občini in na njenem obrobju. Reševali bomo problematiko pomanjkanja parkirišč, sodelovali
pri razvijanju javnega potniškega prometa in urejali površine
za pešce ter kolesarje.
Na območju občine je glede na prometne obremenitve
nujna rekonstrukcija glavne ceste I. reda št. 4, saj je to
edina povezava Koroške regije z osrednjo Slovenijo. Pri
rekonstrukciji glavne ceste na območju Občine Mislinja si
bomo prizadevali za posege in ukrepe, ki bodo zagotavljali
normalno pretočnost prometa, večjo prometno varnost vseh
udeležencev ter zmanjševali moteč vpliv prometa na naselje.
Pri izbiranju variante za ureditev glavne ceste I. reda št. 4 na
območju Mislinjskega klanca si bomo prizadevali, da bo
izbrana varianta, ki bo imela najmanjši negativni vpliv na
grajeno strukturo na območju vstopa v naselje Mislinja iz
južne strani, zagotavljala neoviran pretok prometa in omogočala prometno varnost lokalnim udeležencem prometa.
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Prizadevali si bomo za ureditev cest, ki predstavljajo
povezavo s turističnimi območji na Pohorju (Grmovškov dom,
Rogla). V skladu s tem bomo po potrebi izvedli tudi aktivnosti za prekategorizacijo ceste Dovže-Razborca-Turičnik in
ceste na relaciji Mislinja-Tolsti Vrh-Rogla.
Skladno s prekategorizacijo ceste Podgorje–Graška
Gora–Velenje si bomo prizadevali za ureditev lokalne ceste,
ki bo z glavne ceste omogočala navezavo na to cesto in tako
predstavljala alternativno povezavo z osrednjo Slovenijo.
Na kategoriziranih lokalnih cestah bomo v odvisnosti
od kategorije in deleža tujega prometa izboljševali prevoznost in zagotavljali prometno varnost z dograjevanjem enopasovnih dvosmernih vozišč in pločnikov. Tam, kjer to ni
možno, bomo ob obstoječih voziščih na preglednih mestih
urejali izogibališča, za pešce pa dograjevali pločnike. Lokalno cestno omrežje v občini bo vzdrževano in na posameznih
odsekih posodobljeno. Vzdrževane in posodobljene bodo
tudi posamezne nekategorizirane ceste, med temi tudi tiste,
ki služijo kot dostopne ceste do prometno težje dostopnih
kmetij. Prioriteto pri posodabljanju cest bodo imeli tisti odseki cest, ki so bolj prometno obremenjeni, ki so po klasifikaciji cest uvrščeni višje in katerih posodobitev bodo sofinancirali krajani.
Na cestah in ulicah znotraj naselij bomo izvajali sistemske ukrepe v smislu sprememb prometnih režimov, uvajanja
con z umirjenim prometom in znotraj teh con urejali ulice in
ceste po sistemu skupnih prometnih površin, ki bodo ob
prevoznosti in dostopnosti zagotavljale tudi prometno varnost. Vse sistemske ukrepe bomo uvajali ob soglasju in
podpori domicilnega prebivalstva.
Sistemsko bomo uredili režim parkiranja. Skladno s
sprejetim normativom bomo za novogradnje zagotavljali izgradnjo potrebnega števila parkirnih mest za osebna vozila,
prav tako pa z izgradnjo dodatnih parkirinih mest reševali
sedanje potrebe.
Urejali bomo avtobusna postajališča ob cestah, po katerih so speljane avtobusne linije, ob postajališčih pa urejali
potrebno število parkirnih mest za osebna vozila in odstavna
mesta za kolesa in tako pospeševali javni potniški promet po
sistemu P + R (parkiraj in se pelji).
Pri lastniku bencinskega servisa bomo vztrajali, da rekonstruira bencinski servis v Mislinji in ga dopolni s pralnico
avtomobilov.
2.9.3. Omrežje kolesarskih povezav
Za potrebe kolesarskega prometa in kolesarske rekreacije bomo sodelovali pri izgradnji državnega omrežja kolesarskih povezav in uredili lokalne poti za kolesarje. Navezali
jih bomo na predvideno omrežje kolesarskih poti v sosednjih občinah in zanje pripravili ustrezno dokumentacijo ali
sodelovali pri pripravi le-te.
Čez območje občine potekata variantna trasa glavne
kolesarske povezave med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki
je del zasnove državnega kolesarskega omrežja, in trasa
predvidene gorske kolesarske povezave za Koroško regijo.
2.10. OMREŽJE ZVEZ
2.10.1. Poštno in telekomunikacijsko omrežje
Na tem področju bomo sledili sodobnim tehnično tehnološkim in organizacijskim tokovom. Sedanje kapacitete
pošte v Mislinji zadoščajo, zato v kratkem ni predvidena
širitev pošte. Predvidena pa je njena adaptacija. Prizadevali
se bomo, da bo Pošta Slovenije izboljšala dostavo pošte v
oddaljena naselja.
Zahtevali bomo razširitev telekomunikacijskega (TK)
zemeljskega omrežja. V okviru te razširitve se bo povečalo
krajevno TK omrežje in izvedel tudi odcep proti Završam,
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Gornjemu Doliču in Vovkarjem. V naslednjih letih načrtujemo povečavo krajevnega kabelskega omrežja iz Gornjega
Doliča v smeri proti Vitanju, v Zg. Dovžah in v naselju
Mislinja. Vsi novi vodniki razen priključkov bodo položeni v
zemljo.
V letu 1997 je Telekom zamenjal obstoječo končno
avtomatsko centralo Mislinja z novo opremo in povečal število telefonskih priključkov od 1152 na 1700 telefonskih
priključkov. V prihodnosti predvideva posodabljanje telefonskega kabelskega omrežja s tem, da bo z ISDN koncentratorjem, omogočal ISDN telefonske priključke. Novo ISDN
omrežje združuje vsa tri doslej znana omrežja: telefonsko,
telegrafsko in podatkovno. Zaradi tega bo omogočen trikratni prenos govora, podatkov, slik in video signala. Poleg
naštetega bo izvedel aktivnosti za zagotovitev pokritosti območja občine z GSM signalom.
Zasnova poštnega in telekomunikacijskega omrežja je
prikazana na karti št. 8 “Zasnova energetskega omrežja in
omrežja zvez”.
2.10.2. CATV omrežje
Po izvedbi medkrajevnega koaksialnega kabla Mislinja
– Slovenj Gradec je upravljalec zgradil lokalna omrežja v
naseljih Mislinja, Šentilj, Dolič, Dovže in Završe, v prihodnje
pa bo omogočal širitve v njihovo okolico, v skladu z interesi
potencialnih odjemalcev.
2.11. ENERGETSKO OMREŽJE
Energetska preskrba Občine Mislinja bo v prihodnje
temeljila na elektroenergetskem, plinskem in komplementarnem (naftni derivati, premog, ostalo) energetskem sistemu. Posebna pozornost bo posvečena ekološkim vidikom
uporabe tega ali onega energenta, racionalizaciji porabe
energije (zlasti pri množičnih porabnikih energije) in uvajanju
alternativnih virov energije. Razvoj energetskega omrežja bo
zasnovan tako, da bo na celotnem območju občine dovolj
energije za vse porabnike. Izgradnjo stanovanjskih, gospodarskih in infrastrukturnih objektov bomo spremljali s hkratno izgradnjo energetskega omrežja.
Zasnova elektroenergetskega in plinovodnega omrežja
je prikazana na karti št. 8 “Zasnova energetskega omrežja in
omrežja zvez”.
2.11.1. Elektroenergetsko omrežje
Upravljalci in lastniki elektroenergetskega omrežja bodo dograjevali in obnavljali obstoječe elektroenergetske kapacitete in težili k večji razvejanosti ter kvaliteti elektroenergetskega omrežja. S tem bodo zagotovili enake napetostne
razmere na celotnem območju občine. Eden večjih problemov pri elektroenergetski oskrbi so izpadi električne napetosti zaradi snegolomov. Zato je ena od osnovnih usmeritev
na tem področju zmanjšanje možnosti za tovrstne izpade
napetosti, tudi s krožnim povezovanjem električnega omrežja tam, kjer je to možno.
Napetostne razmere so v naselju Mislinja v okviru predvidenih toleranc. Zgrajen je nov izvod 20 kV daljnovoda (DV)
Legen-Pungart, ki je prevzel del konzuma, ki se je do sedaj
napajal iz DV Dovže in se je s tem število okvar na DV Dovže
precej zmanjšalo. V delih občine, kjer napetostne razmere
niso dovolj ugodne, bodo zgradili nove transformatorske
postaje (TP) 20/0,4 kV s pripadajočimi visokonapetostnimi
vodi oziroma nove daljnovodne ter kablovodne povezave
med obstoječimi TP 20/0,4 kV. Predvidena je izgradnja TP
Marhat 20/0,4 kV (250 kVA), ki bo predvidoma zgrajena do
leta 2002.
Poleg oskrbovanja naselij z električno energijo preko
elektroenergetskih vodov, kablovodov in daljnovodov z na-
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zivno napetostjo 20 kV in razdelilnih TP bodo naselja oskrbovana še z električno energijo, pridobljeno v malih hidroelektrarnah (mHE) z izrabo energetskega potenciala vodotokov. Danes je izkoriščenost hidroenergetskega potenciala
obstoječih mHE v splošnem dobra.
V povodju Mislinje je zgrajenih več mHE, potencialno
pa je možnih še 6 lokacij mHE. Te so na reki Mislinji na
lokacijah Straže, Vovkarje, Šentilj-Mislinja in Lesna-Majcen
ter na Dolžanki na lokacijah Razborca in Pirtovšek. Vsi upravljalci mHE morajo upoštevati predpisani ekološki minimum
količine vode v vodotokih, na katerih mHE stoji. Za nove
mHE je potrebno pred odločitvijo o njihovih lokacijah in
gradnji izdelati presoje vplivov na okolje.
Stremeli bomo za tem, da se bodo mHE locirale na
območju znotraj ureditvenih območij naselij in v območjih,
kjer so že bile izvedene vodnogospodarske ureditve vodotokov. MHE, ki se nahajajo izven naselij, so potencialna jedra
za širjenje urbanizacije v naravno ohranjenem okolju, kar pa
ni zaželjeno.
2.11.2. Plinovodno omrežje
Za oskrbo občine z energijo bomo v bodoče uporabljali
tudi zemeljski plin. V ta namen bomo zgradili omrežje zemeljskega plina. Izgradnja omrežja zemeljskega plina bo
potekala sočasno s plinifikacijo Mestne občine Slovenj Gradec. Zgradili bomo primarni plinovod na srednjetlačnem
nivoju 4 bar od obstoječe merilno reducijske postaje MRP
Štibuh II v Slovenj Gradcu v smeri proti Občini Mislinja.
Lokacija trase teče skozi naselja Sp. Dovže, Šentilj, Mislinja
in Gornji Dolič vse do Srednjega Doliča.
Za oskrbo potrošnikov z zemeljskim plinom bomo zgradili dve merilno reducijski postaji (RP Mislinja in RP Dolič), ki
reducirata tlak srednjetlačnega plinovodnega omrežja (4 bar)
na potrošniku sprejemljiv tlačni nivo (100 mbar). Za nadaljnjo distribucijo zemeljskega plina bomo znotraj naselij zgradili sekundarne oziroma ulične nizkotlačne plinovode, kjer je
izgradnja le-teh možna in glede na konzum in gostoto naseljenosti upravičena.
Povsod po občini pa je že danes možna izgradnja
sistemov za individualno uporabo utekočinjenega naftnega
plina preko vgrajenega hišnega kontejnerja (za posamično
zgradbo ali več teh).
Čez območje občine poteka variantna trasa magistralnega plinovoda Ceršak–Šmiklavž.
2.12. OSKRBA Z VODO IN RAVNANJE Z ODPLAKAMI
2.12.1. Oskrba z vodo
Osnovna usmeritev na področju vodooskrbe je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode na celotnem območju občine. Območja, kjer vodooskrba ni urejena, in naselja s predvidenim intenzivnejšim razvojem bodo
prednostno opremljena z novim vodovodnim omrežjem. Izgradnja novih cevovodov bo potekala usklajeno s stanovanjsko infrastrukturno in gospodarsko gradnjo ter v soodvisnosti od razpoložljive količine pitne vode. Izvedli bomo aktivnosti za zmanjšanje izgub v vodovodnih sistemih in uredili
upravljanje z lokalnimi vodovodi.
Obstoječe in predvideno omrežje za oskrbo z vodo je
prikazano na karti št. 7 “Zasnova oskrbe z vodo in ravnanja z
odplakami”.
2.12.2. Ravnanje z odplakami
Komunalne odpadne vode in odpadne vode iz proizvodnih obratov štejemo za največje onesnaževalce voda v
občini. Osnovna aktivnost na tem področju bo odvodnja in
čiščenje odpadnih voda, s čimer bosta dosežena osnovna
cilja na tem področju, to sta zaščita okolja (zlasti vodnih virov
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in površinskih vodotokov) in zagotovitev komunalnega standarda ter sanitarno higienske varnosti občanov.
V čistilno napravo (ČN) v naselju Mislinja je speljano
mešano kanalizacijsko omrežje iz dela naselja Mislinja. Zaradi mešanega sistema kanalizacije je dotok vod na ČN
prevelik, zato učinkovitost le-te ni zadovoljiva. Zaradi zagotovitve njenega optimalnega delovanja bomo izdelali celovito
presojo kanalizacijskega sistema v Mislinji in z ustreznimi
ukrepi poskrbeli za zmanjševanje dotoka meteornih vod v
fekalne kanale oziroma naprej v ČN. Vprašljiva je tudi tesnost cevi, zato bo potrebno obstoječo kanalizacijsko omrežje pregledati in ustrezno sanirati. Na ČN bomo priključili vsa
podjetja v naselju Mislinja in še doslej nepriključene stanovanjske zgradbe, za kar bo potrebno razširiti tukajšnje kanalizacijsko omrežje.
Cilj tega komunalnega področja je odvodnja odpadnih
voda iz proizvodnih obratov v javni kanalizacijski sistem le
pod pogojem, da v dotičnih obratih predhodno izvedejo
predčiščenje njihovih tehnoloških odpadnih voda. Cilj je tudi
spremljanje izgradnje novih stanovanjskih, gospodarskih in
infrastrukturnih objektov z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja.
Z enotnim kanalizacijskim sistemom (zbiralniki in čistilna naprava) bomo poskrbeli za rešitev problema z odplakami v Movžah, Gornjem in Srednjem Doliču s čistilno napravo, kot tudi za Dovže in del Šentilja.
Kjer bo to možno, predvsem pa v manjših zaselkih,
bomo za čiščenje odpadnih voda urejali tudi sanitarna močvirja (bio lagune).
V manjših naseljih bomo skušali zagotoviti dovolj ustrezen način ravnanja z odpadnimi vodami preko lokalnih greznic, ki morajo biti vodotesne.
Obstoječi in predvideni zbiralniki ter čistilne naprave so
prikazani na karti št. 7 “Zasnova oskrbe z vodo in ravnanja z
odplakami”.
2.13. OBRAMBA IN ZAŠČITA
Dolgoročne cilje razvoja obrambe in zaščite bomo dosegli s krepitvijo učinkovitosti in celovitosti obrambne in
samozaščitne sposobnosti in odpornosti družbe, za zadane
naloge bomo usposabljali prebivalstvo in temu primerno urejali tudi prostor.
Za morebitne naravne katastrofe ali za primer vojne
bomo načrtovali ustrezne prostorske rešitve za potrebe zaščite in reševanja ljudi. Te naj bodo na takšnih lokacijah in v
tolikšnem obsegu, da ne bodo ovirale zasnove naselij ali
povzročile trajnih negativnih posledic v prostoru. Načrtovanje kompleksov, kakršni so začasni bivalni in drugi kompleksi (za pokop ljudi in živali, za deponijo ruševin itd.), naj bo
vezano na že obstoječo ali predvideno izgradnjo komunalne
infrastrukture.
Gradnjo javnih zaklonišč za zaklanjanje prebivalstva in
materialnih ter drugih dobrin bodo opredeljevale ocene o
stopnji nevarnosti in o koncentraciji prebivalstva v posameznih naseljih. Načrtovali in izvajali jo bomo v skladu z obstoječim občinskim načrtom zaščite in reševanja ter veljavnimi
predpisi na državni in občinski ravni.
3. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE
3.1. URESNIČEVANJE S PLANSKIMI AKTI
Temeljni instrument za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo
letni planski akti občine. Ti planski akti bodo izhajali iz vsebinskih usmeritev tega plana in bodo konkretizirali v njem
zastavljene razvojne cilje in naloge.
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Na vseh področjih urejanja prostora bomo sprejemali
takšne ukrepe, ki bodo omogočili uresničevanje zastavljenih
ciljev glede urejanja prostora. Merila, načela in pogoje za
urejanje posameznih območij bomo natančneje določili v
posameznih prostorskih izvedbenih aktih (PIA). Namen priprave le-teh je omogočiti optimalno izrabo prostora in učinkovito realizacijo pobud za posege v prostor.
3.2. USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA NASELIJ IN
DRUGIH OBMOČIJ S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI
(PIA)
Usmeritve za načine urejanja naselij in drugih območij s
PIA so zasnovane na naslednjih načelih in izhodiščih:
– urejali bomo ves prostor in pri tem bolj kot doslej
upoštevali krajinske značilnosti in vplive načrtovanih prostorskih posegov na okolje,
– način urejanja posameznega naselja določamo na
osnovi njegovega položaja v omrežju naselij, dosežene stopnje in predvidenega razvoja naselja ter vrste in stopnje problematike, ki jo je v naselju potrebno razrešiti,
– s PIA bomo urejali vse pomembnejše oziroma obsežnejše posege v prostor, tudi tiste, ki nimajo značaja graditve, vendar pomenijo začasno ali trajno spremembo namembnosti prostora.
Načini urejanja naselij in drugih območij s PIA so določeni na osnovi naslednjih kriterijev:
– z zazidalnimi (ZN) ali ureditvenimi (URN) načrti bomo
urejali nova območja kompleksne graditve, dele naselij, ki
jih je treba prenoviti, celotna ureditvena območja nekaterih
naselij, večja športno-rekreacijska območja, pokopališča,
območja pridobivanja rudnin, območja sanacij degradiranih
površin ipd. (deli ureditvenih območij naselij Mislinja s Šentiljem pod Turjakom, Zgornje Dovže, Gornji in Srednji Dolič);
– lokacijske načrte (LN) bomo izdelali za pomembnejše novograjene ali rekonstruirane infrastrukturne objekte;
– s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) bomo urejali
zaokrožene dele naselij, kjer niso predvideni večji posegi v
prostor, in območja razpršene poselitve.
Zasnova načinov urejanja s PIA za območje urbanistične zasnove naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom je opredeljena v točki 4.4.
PUP bomo po potrebi pripravili tudi za zaokrožene prostorske celote izven ureditvenih območij naselij s podobnimi
geografskimi, krajinskimi in poselitvenimi značilnostmi.
Zaporednost priprave PIA bomo določali s programi
priprave PIA. Za zahtevnejše posege v prostor bomo pred
izdelavo PIA pripravili ustrezne strokovne podlage. Strokovne podlage bomo pripravili tudi za predvidene posege, za
katere PIA ne bodo izdelani, vendar so ti posegi problematični z vidika njihovih posegov na okolje. Tiste veljavne PIA,
za katere se bo izkazalo, da vsebinsko več ne ustrezajo
novim potrebam, stanju v prostoru ali novim zamislim, bomo
v celoti ali v njihovih delih razveljavili in jih nadomestili z
ustreznejšimi.
Zasnova načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti je prikazana na karti št. 10 z naslovom “Zasnova načinov urejanja prostora”.
3.3. MERILA ZA UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ OD
SPREJETIH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA
IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE, KI NAREKUJEJO SPREMEMBO PLANA OBČINE
Ta merila so obvezna izhodišča prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije in obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine, navedena v točki 3.6. Omenjena obvezna izhodišča je potrebno upoštevati pri pripravi sektorskih planov in razvojnih
programov.
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Spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo v primerih utemeljene potrebe
po odstopanju od omenjenih obveznih izhodišč obravnavane
in sprejete po postopku, kakor ga določa zakon. Vse druge
spremembe bodo utemeljene s programskimi zasnovami, PIA,
sektorskimi plani in razvojnimi programi ter projekti.
3.4. PROGRAM DODATNIH RAZISKAV, ANALIZ IN ŠTUDIJ, KI SO POTREBNE ZA SPREMLJANJE, URESNIČEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE
Usmerjanje in zagotavljanje skladnega prostorskega
razvoja v občini in regiji zahteva trajno in sistematično strokovno, politično in civilnodružbeno delo. V ta namen bomo
na osnovi planskih izhodišč in usmeritev za posamezna področja urejanja prostora izdelali dodatne študije, analize in
raziskave. Le-te bodo omogočile kvalitetno realizacijo planskih določil. Zlasti se omenjeno nanaša na pripravo strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte (PIA).
Posamezni nosilci planiranja bodo v zahtevani kvaliteti
in obliki izdelali strokovne osnove za področja, za katera so
po zakonu odgovorni in zadolženi, in sicer za potrebe priprave občinskih sektorskih planov in razvojnih programov ter
projektov.
Izdelali bomo celovit kataster ekološkega stanja v občini. Iz njega bodo razvidni vzroki za stanje in nevarnosti
posameznih onesnaževalnih dejavnosti. Na osnovi izdelanega katastra oziroma katastrov bomo pripravili program izvajanja nalog vključno s pripravo sanacijskih programov za odpravo ekološko najbolj problematičnega stanja na posameznih območjih oziroma področjih.
Predvidena je tudi izdelava:
– strokovnih podlag o prostorskih možnostih lociranja
območij za proizvodno obrt,
– strokovnih podlag o prostorskih možnostih lociranja
počitniških naselij,
– strokovnih podlag za opredelitev lokacij motelov in
podobnih lokalov izven ureditvenih območij naselij,
– strokovnih podlag za opredelitev višje kategorije cest
Graška Gora-Dolič in Završe-Šiman,
– strokovnih podlag za prometno tehnično izvedbo oziroma rekonstrukcijo priključevanja ceste Završe-Šiman na
glavno cesto Velenje-Slovenj Gradec,
– strokovnih podlag za opredelitev možnosti razširitve
preozkih cestišč v strnjenih delih naselij v občini,
– strokovnih podlag za državno kolesarsko povezavo
na relaciji Velenje-Slovenj Gradec,
– strokovnih podlag za kanalizacijski sistem s čistilno
napravo za Gornji in Srednji Dolič ter Movže,
3.5. MEDOBČINSKE NALOGE ZA USMERJANJE
SKLADNEGA DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU
Zaradi značilnosti, ki jih imajo posegi v prostor, bo
Občina Mislinja sodelovala s sosednjimi in drugimi občinami
na naslednjih področjih:
– poselitev (demografsko ogrožena območja): z občinami Slovenj Gradec, Velenje in Vitanje,
– gozdovi: z občinami Koroške regije,
– vodni viri: z občinama Slovenj Gradec in Velenje,
– oskrba z vodo: z občinama Slovenj Gradec in Velenje,
– naravna dediščina: z občinami Koroške regije in
občinami Vitanje, Velenje, Ribnica na Pohorju, Zreče in
Dobrna,
– rekreacija v naravnem okolju in turizem: z občinami
Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Ruše, Zreče, Dobrna
in Velenje,
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– prometno omrežje (železniška proga, ceste, kolesarske povezave): z občinami Slovenj Gradec, Velenje in Vitanje,
– energetsko omrežje: z Občinama Slovenj Gradec in
Velenje,
– ravnanje z odpadki: z Občino Slovenj Gradec.
3.6. PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA
PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE MISLINJA, TER PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE MISLINJA, KI SO OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO SEKTORSKIH PLANOV IN RAZVOJNIH
PROGRAMOV
Obvezna izhodišča povzemamo po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije. Dodatno opredeljujemo še občinska obvezna izhodišča:

Področje

Obvezno izhodišče prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije

Obvezno izhodišče prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mislinja

Kmetijska zemljišča

zasnova najboljših kmetijskih zemljišč
(zasnova 1. območja kmetijskih zemljišč)
zasnova trajno varovalnih gozdov

zasnova gozdov s posebnim namenom

Gozdovi

zasnova predlaganih varovalnih gozdov
in predlaganih gozdov s posebnim namenom
Rudnine
Vodno gospodarstvo

Naravna
in kulturna dediščina

območja za pridobivanje peska
smernice, usmeritve, pogoji in kriteriji
za podrobnejše načrtovanje varstva
in urejanja vodnega sistema
zasnova območij regijskih parkov
(regijski oziroma naravni park Pohorje)
zasnova območij krajinskih parkov
(Huda luknja–Paški Kozjak
oziroma Pečovnik-Tisnik)

zasnova območij nekaterih naravnih
rezervatov in naravnih spomenikov
zasnova drugih kulturnih spomenikov

zasnova območij nekaterih naravnih rezervatov
(Lovrenško barje, Velika in Mala Kopa, Črni vrh)
zasnova območij nekaterih naravnih spomenikov
(Colnarca–lipa, Huda luknja–soteska,
Mislinja–vodotok)
zasnova pomembnejših kulturnih spomenikov
(jama Špehovka)
smernice, usmeritve, pogoji in kriteriji
za podrobnejše načrtovanje varstva naravne
dediščine oziroma naravnih vrednot

Poselitev

smernice, usmeritve, pogoji in kriteriji
za podrobnejše načrtovanje varstva
kulturne dediščine
smernice, usmeritve, pogoji in kriteriji
za podrobnejše načrtovanje poselitve

središče občinskega pomena
(Mislinja)
ureditvena območja naselij
(Dovže, Mislinja, Gornji in Srednji Dolič)
druga območja za poselitev
(območje počitniških naselij na Pungartu)

Stran

8318 / Št. 82 / 19. 10. 2001

Področje
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Obvezno izhodišče prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije

Obvezno izhodišče prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mislinja

zasnova namenske rabe prostora
in zasnova organizacije dejavnosti
v Urbanistični zasnovi naselij Mislinja
in Šentilj pod Turjakom
Železniško omrežje
Cestno omrežje

Omrežje
kolesarskih povezav
Elektroenergetsko
omrežje
Plinovodno omrežje

zasnova omrežja glavnih prog
(Dravograd-Velenje-Slovenj Gradec)
zasnova omrežja glavnih cest
(Velenje-Slovenj Gradec)
zasnova omrežja regionalnih cest
(Stranice–Gornji Dolič)
zasnova omrežja
glavnih kolesarskih povezav
(Velenje–Slovenj Gradec)
zasnova 220 kV daljnovodov
zasnova omrežja magistralnih
plinovodov (varianta povezave Ceršak-Šmiklavž)

Ravnanje z odplakami

4. URBANISTIČNA ZASNOVA NASELIJ MISLINJA IN
ŠENTILJ POD TURJAKOM
4.1. UVOD
4.1.1. Splošno o urbanistični zasnovi
Urbanistična zasnova je sestavni del prostorskega plana
občine, ki za ureditveno območje enega naselja ali nekaj med
seboj prostorsko in funkcionalno povezanih naselij opredeljuje osnove njihove prostorske ureditve in razvoja. V okviru tega
urbanistična zasnova zlasti določa koncept prostorske organizacije dejavnosti, planske usmeritve za razvoj teh dejavnosti
in podrobno zasnovo namenske rabe prostora znotraj ureditvenega območja predmetnega naselja ali nekaj naselij. Ob
tem urbanistična zasnova podaja tudi odgovore na ostala
pomembna prostorsko razvojna vprašanja v naselju.
Urbanistična zasnova naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom je zaradi prostorske bližine obeh naselij in njune
funkcionalne povezanosti pripravljena kot enoten dokument
za povezano ureditveno območje obeh naselij. V okviru zgoraj opisane vsebine tega prostorskega dokumenta je pri tem
posebna pozornost namenjena razporeditvi centralnih in predelovalnih dejavnosti (proizvodni obrati), prometnemu omrežju (cestno omrežje, železnica) in širitvi ureditvenega območja obeh naselij.
4.1.2. Cilji urejanja prostora v naselju
Eden najpomembnejših ciljev urejanja prostora je smotrno gospodarjenje s prostorom. Težiti je potrebno k uravnoteženemu razmerju med urbano poselitvijo, podeželjem ter
nepozidanimi površinami (kulturno in naravno krajino).
Z organiziranim pristopom se hkrati optimalno varuje
okolje in ustvarjajo čim boljši bivalni pogoji, pogoji za delo in
rekreacijo ter drugi pogoji za življenje in delo prebivalcev
naselja.
Širitve naselja bodo omejene glede na kvalitetne kmetijske površine, ki ga obdajajo in so predvidene le kot zamejitve naselja po naravni meji oziroma v smislu zaokrožitve
naselja. Prioritetno se bodo v naselju urejale še proste površine. Nove površine za poselitev bodo predhodno urbanistično načrtovane, pozidava bo sledila vnaprej določenemu
urbanističnemu konceptu.

Zasnova omrežja primarnih plinovodov
(Slovenj Gradec – Mislinja – Srednji Dolič)
zasnova razmestitve skupnih čistilnih naprav
z zmogljivostjo nad 3.000 E

Območje naselja se bo urejalo s prostorskimi dokumenti, ki bodo natančno določali pogoje glede lociranja in
oblikovanja novogradenj ter hkrati omogočali prilagoditve
glede na karakteristike vsakokratnega primera.
Prometno in komunalno infrastrukturo bomo prostorsko prilagodili potrebam naselja ter izboljšali nivo kvalitete
tam, kjer so izkazane neustrezne rešitve.
Komunalno infrastrukturo bomo dograjevali in na novo
urejali na celotnem območju naselja enakomerno s širitvijo
objekta in varovali opredeljena območja pred nenamensko
rabo prostora.
4.2. PODROBNEJŠE USMERITVE ZA RAZVOJ NASELJA IN DEJAVNOSTI
Razvoj prebivalstva in ponudba delovnih mest
Zaradi velikosti naselja in njegove funkcije se bo povečala njegova politična in gospodarska vloga. Zato se bo vsaj
del prebivalcev občine, ki bodo v naslednjih letih urejali
svoje stanovanjske razmere, usmerilo v občinsko središče.
K temu bo navedlo tudi vedno težje spreminjanje namenske
rabe prostora iz kmetijske v urbano rabo v odprtem prostoru
ter ustrezna ponudba komunalno urejenih stavbnih zemljišč
v naselju.
Z možnostjo realizacije privatne gospodarske iniciative
se bo v naselju, ki je že sedaj do določene mere proizvodno
razvito, trend odpiranja novih obrtnih in proizvodnih obratov
nadaljeval. Pričakovati je tudi večji razmah terciarne dejavnosti, kar vse bo povečalo število delovnih mest v naselju.
Še vedno pa bo delež prebivalcev zaposlen izven kraja bivanja (pretežno v Velenju in Slovenj Gradcu) in tako se bodo
ohranjali vsakodnevni migracijski tokovi.
Usmeritve za razvoj naselij in pozidanih površin
V smislu doseganja nekaterih prostorskih ciljev – bolj
kompaktne zazidalne strukture, povezanosti med naselji in
posameznimi deli, ustvarjanja izrazitejših identitet in jasnejšega izpostavljanja enkratnih pojavov oziroma elementov –
so generalno predvidene na območju določene kompleksnejše zazidave, razširitev posameznih delov meje naselja,
smiselna funkcionalna dopolnitev.
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– Največjo strnjeno zazidalno enoto pretežno individualnih stanovanjskih hiš z manjšim delom blokovne zazidave
in kombinacijo nestanovanjskih funkcij, predstavlja območje
severno od reke Mislinje in ob vznožju južnih obronkov
Pohorja. Prostor je v večji meri pozidan, dolgoročno pa je
predvidena večja širitev zazidave na zahod. Ta predvidena
širitev logično zaokrožuje in povezuje predmetni prostor z
južno ležečimi pretežno centralnimi funkcijami ob glavni cesti in zahodno ležečim naseljem Šentilj pod Turjakom. Ob
opisani širitvi pa je bila izvedena manjša korekcija meje
ureditvenega območja v severnem delu, tako da so zaobjeta
še dva dela gozdnega roba. Z eno do dvovrstno pozidavo bo
tu maksimalno izkoriščen še topografsko ugoden teren za
pozidavo.
– Drugi del pretežno stanovanjskega območja tvori naselje Šentilj pod Turjakom. Ta leži severozahodno od predhodno opisanega dela Mislinje. Vsebuje gručasto tvorbo
objektov z centralno dominanto – cerkvijo. Navedeno območje se gradbeno dopolni na jugovzhodni strani v smeri
proti osnovni šoli. Novo zazidavo bi tvorili individualni stanovanjski objekti.
– Tretja enota takoimenovanega stanovanjskega dela
naselja leži vzhodno od osrednjega prvo navedenega, ob
lokalni Gozdarski cesti in zajema tudi prostor “preko“ ceste
in reke Mislinja, ki je že deloma pozidan. Na opisanem
območju je dolgoročno predvidena maksimalna zapolnitev
ali pozidava prostih površin, in sicer tako s stanovanjskimi
objekti kot s kombinacijo stanovanjsko obrtnih objektov na
skrajnem vzhodnem delu. Poslednji naj bi vsebovali takšno
obrtno dejavnost, ki ni emisijsko oporečna in še vedno sodi
v tretje območje varstva pred hrupom po uredbi o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju.
– Poleg opisanih večjih stanovanjskih delov pa obstojajo še nekateri manjši, ki so lokacijsko nepovezani po robovih naselja (ob glavni cesti). Zanje je predvidena prostorska
dopolnitev in povezava s strnjenim delom naselja bodisi
preko posameznih manjših zapolnitev bodisi z večjim kompleksom nove zazidave.
– Centralni del naselja ob glavni cesti se v smislu svoje
vloge tako zazidalno kot funkcionalno dopolni in oblikuje tudi
z elementi zelenja kot osrednji del naselja z izrazito identiteto.
– Zahodno od njega se na osnovi obstoječega stanja,
na območju črpalke in stare železniške postaje organizira
manjša komunalno transportna cona.
– Njej sledi vključitev prvega območja kmetijskih zemljišč v urbano območje in tako neposredna povezava obstoječega zaselka “Na Arehovem” s strnjenim delom Mislinje.
Vključeno območje bi vsebovalo obstoječo stanovanjsko
funkcijo, dopolnjeno z isto v kombinaciji z ustrezno obrtno,
ki ne presega emisij za mešano območje.
– V smeri proti zahodu se naselje zaključi z že načrtovano obrtno cono. Zanjo je predvidena zgolj obrtna dejavnost brez kombinacije s stanovanji. Poslednje se utemeljuje
z lego na robu ureditvenega območja ob glavni cesti, manjšim številom neposredno ležečih stanovanjskih objektov,
realizacijo mešane dejavnosti na območjih, kjer je to že
prisotno v večji meri in bližini čistih stanovanjskih predelov.
– Južno ob reki Mislinji in zahodno od centralnega dela
naselja je pod pobočjem Turjaka razpotegnjena industrijska
cona. To predvsem tvorita Lesna Slovenj Gradec in Prevent.
Tukajšnja podjetja naj bi ostala v svojem obsegu, le da bi
prostorsko maksimalno izkoristila razpoložljive površine ali
jih celo del odstopila drugi proizvodni dejavnosti.
– Med njima se nahaja v okviru športnih površin smučarska skakalnica in nekaj stanovanjskih objektov. Slednje
je potrebno smiselno vključiti v eno izmed con. Njihova
notranja organizacija se podreja in izhaja iz zatečenega stanja ter smiselnih navezav in programa.
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Usmeritve za urejanje območij vodnih površin
Narasle vode poškodujejo že dokončane kamnite zložbe za zaščito in sanacijo zajed na brežinah potoka Brložnica, zato bo potrebno izvesti ureditvena dala v izlivnih odsekih Brložnice. Predvidena je izgradnja zaplavnih pregrad –
pragov. Potrebno je redno vzdrževanje vodnogospodarskih
objektov in ureditev.
Sistem mostičja, ki poteka vzdolž reke Mislinje in tvori
dostope do posameznih objektov v naselju, je pomemben
urbanistični element tega kraja in ga je potrebno ohraniti.
Usmeritve za razvoj energetskega, komunalnega
in telekomunikacijskega omrežja
Oskrba s pitno vodo
Z vidika količin razpoložljive pitne vode, bo Občina
Mislinja z izgradnjo novih vodovodnih priključkov še naprej
kot prioritetno reševala problematiko pomanjkanja pitne vode, z zagotavljanjem dobrega vzdrževanja vodovodnih sistemov pa nemoteno oskrbo.
Odvajanje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda se bo vršilo do izgradnje predvidene skupne čistilne naprave na obstoječi čistilni napravi v
naselju. Posebne čistilne naprave so potrebne za industrijska in druga proizvodna območja, kjer se mora s predčiščenjem zmanjšati onesnaženost odplak do take stopnje, ki je
sprejemljiva za komunalno čistilno napravo.
Zgraditi bo potrebno manjkajoče kanalizacijsko omrežje v naselju, z ločitvijo fekalnih in meteornih voda. Meteorne vode se bodo spuščale v vodotok Mislinja.
Zaradi zagotovitve čim manjšega onesnaženja reke Mislinje je v izdelavi projekt zbiranja in čiščenja odpadnih voda
v Mislinjski dolini (ČN Mislinja, ČN Dravograd).
Urejanje vodotokov
Vodotoki v naselju imajo funkcijo odvodnikov za meteorne vode in so hkrati pomemben urbanistični element.
Reka Mislinja je v svojem srednjem toku, skozi naselje Mislinja, recipient za odpadne vode iz komunalne čistilne naprave. Regulacija vodotoka Mislinja, zaradi visoke stopnje poplavnosti, je že bila izvedena v samem naselju, zato so v
bodoče tu predvidena le vzdrževalna dela.
Pač pa so zaradi hudih nalivov v prejšnjih letih predvidene vodnogospodarske ureditve na pritoku Brložnice, t.j.
gradnja zaplavnih pregrad.
Oskrba z energetskimi viri
Naselje Mislinja ima dobre razvojne možnosti glede
oskrbe z energijo. Oskrba z električno energijo poteka nemoteno preko 20 kV daljnovoda iz razdelilne transformatorske postaje Turiška vas. Ne nepomemben delež pri preskrbi
z električno energijo prispevajo male hidroelektrarne, katerih število se povečuje v okviru možnosti izkoriščanja vodotokov naravnih danosti. Električno omrežje se bo širilo v
skladu z naraščanjem potreb in varovanj naselja. Prednost
naj ima kablirana izvedba vodnikov.
Predvidena je tudi plinifikacija naselja in izgradnja oziroma širitev omrežja zemeljskega plina v skladu z interesom
in potrebami. To bo vsebinsko vplivalo tudi na izboljšanje
kvalitete zraka v naselju. Razmisliti bi bilo nujno tudi o izkoriščanju lesnih odpadkov v ogrevalne namene.
Oskrba z napravami za zveze
Stanje telekomunikacijskega omrežja v naselju je na
zadovoljivi ravni. Večina omrežja je bila zgrajena v zadnjih
letih. Pred kratkim je bila tudi zamenjana oprema v KATC
Mislinja.
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Vzporedno s širjenjem naselja bo potrebno tudi dograjevati krajevno kabelsko TK omrežje. Obstoječa digitalna
telefonska centrala v Mislinji je nadgrajena z ISDN koncentratorjem, ki omogoča ISDN telefonske priključke. Sedanje
kapacitete pošte v Mislinji zadoščajo, zato v kratkem ni
potrebna širitev. S širitvijo naselja se bo vzporedno z izgradnjo TK omrežja gradilo tudi CATV omrežje.
Odstranjevanje odpadkov
Varstvo okolja je prednostna usmeritev pri nadaljnem
razvoju naselja, kamor sodi tudi redno in vseobsežno odstranjevanje odpadkov. Celotna Občina Mislinja koristi edino razpoložljivo komunalno urejeno deponijo komunalnih
odpadkov v Mislinjski Dobravi skupno z Mestno občino Slovenj Gradec.
Usmeritve za razvoj prometne ureditve
Območje Občine Mislinja prečka in s tem tudi prometno napaja glavna cesta I. reda št. 4 in regionalna cesta II.
reda št. 431. Nekoč je to območje prečkala in prometno
napajala tudi železniška proga, ki je danes opuščena. Glavna cesta, regionalna cesta, trasa glavne železniške proge v
proučevanju (ponovna povezava železniške proge med Otiškim Vrhom in Velenjem) in predvidena glavna kolesarska
povezava Velenje–Slovenj Gradec so obvezno izhodišče
“Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije”.
Ob tem je pomembno, da je glavna cesta edina povezava Koroške regije z osrednjo Slovenijo in da je ponovna
izgradnja železniške proge, ki je opredeljena kot trasa v
proučevanju, zagotovo precej oddaljena – zanjo namreč še
niso izdelani projekti, ki bi omogočilo uvrstitev gradnje te
proge v “Nacionalni program razvoja Slovenske železniške
infrastrukture”.
Cestno omrežje
Napisano opozarja na pomembnost glavne ceste, ki
prečka območje Občine Mislinja, saj je to območje, na
katerem avtocestne povezave niso predvidene. Pomembnost
cestne povezave je za prebivalce zanimiva pa tudi problematična, saj je ta cesta speljana skozi občinsko središče Mislinja. Obstoječi prometno tehnični elementi ne ustrezajo obstoječemu povprečnemu dnevnemu prometu, ki znaša po
podatkih za leto 2000 7209 vozil. Elementi niso ustrezni niti
za odprto cesto, posebej pa ne za urbano območje, ki ga
cesta seka. Obojestranska lokacija obstoječih objektov centralnih dejavnosti še povečuje zahtevo po visoki stopnji prometne varnosti in posebni pozornosti pri snovanju ureditve
cestnega odseka glavne ceste na odseku Šentlenart, kot je
cesta v območju naselja poimenovana.
Izvedena rekonstrukcija glavne ceste skozi naselje, ki
pomeni sicer izboljšanje voznih razmer in večjo varnost za
pešce, ne rešuje pa motečega vpliva prometa na center
naselja Mislinja. To je za prebivalce Mislinje le kratkoročna
rešitev, ker cesta “razreže” kraj glede na razmestitev dejavnosti v prostoru.
Dolgoročno rešitev je zato mogoče iskati v izgradnji
obvoznice, ki bi reševala tudi pereč problem mislinjskega
klanca. Občina Mislinja bo skušala pri Ministrstvu za promet
doseči, da bodo pri načrtovanju upoštevani najnovejši principi urejanja takšnih cest na urbanih območjih.
Od glavne ceste I. reda št. 4 se v naselju Gornji Dolič
odcepi regionalna cesta II. reda št. 431, poteka skozi naselje Srednji Dolič in se v Stranicah priključi na regionalno
cesto II. reda št. 430. Za prebivalce Občine Mislinja je ta
cesta dobra povezava s severovzhodno Slovenijo, kar še
izboljšuje navezava na AC sistem v Konjicah. Povprečni
dnevni promet za leto 2000 znaša 2000 vozil. Volumen
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prometa na tej cesti sicer ni visok, je pa sorazmerno velik
delež tovornega prometa, ki znaša 14%. To pomeni, da je
tudi na tej cesti v območju naselij potrebno cesto prilagajati
obstoječi in predvideni urbanizaciji ter zagotavljati prometno
varnost tudi z ukrepi za umirjanje prometa z namenom znižanja hitrosti vozil.
Omrežje lokalnih cest v Občini Mislinja je v funkciji
zbiranja lokalnega prometa in njegovega vodenja proti cestam višje kategorije. Lokalne ceste so kategorizirane skladno z zakonom o javnih cestah, na podlagi katerega je
sprejet odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/98). V karti Zasnova prometnega
omrežja so ob kategoriziranih državnih cestah podani tudi
podatki o kategoriziranih lokalnih cestah kot najvišji kategoriji občinskih cest.
Ob tem smo v karti dodali še kategorijo cest, po katerih
so speljane trase šolskih prevozov, ki otrokom izven centralnih naselij omogočajo lažjo pot v šolo. Ker pa mora biti ta
pot tudi varna, je kljub nizkim prometnim obremenitvam
potrebno zagotoviti dovolj sredstev za vzdrževanje in zagotavljanje prometne varnosti na teh cestah.
Javni potniški promet je vezan na avtobusne linije speljane po glavni cesti. Namenjen je povezavi s sosednjimi
občinami in daljinskemu prometu. V Mislinji je avtobusna
postaja, ob glavni cesti pa so še postajališča, ki s 5, 10 in
15 minutnimi radiji dostopnosti pokrivajo večino gosto pozidanega območja.
Za prebivalce, ki živijo zunaj radija 15-minutne dostopnosti do postajališč, je predvidena ureditev parkirnih mest
za osebna vozila in kolesa v neposredni bližini postajališč.
Kolesarsko omrežje
Območje Občine Mislinja prečka tudi glavna kolesarska povezava med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki je opredeljena v državni zasnovi kolesarskega omrežja. Ker trasa
podrobneje še ni določena in ker konfiguracija terena na
južnem delu Občine Mislinja skoraj pogojuje spremljanje
trase glavne ceste, je s planom omogočena variantna izvedba poteka glavne kolesarske povezave le na območju naselja Mislinja, in sicer z namenom, da se izognemo ozkemu
grlu poteka glavne ceste skozi naselje. Prva varianta je speljana skozi Mislinjo v smeri Spodnjih Dovž, po drugi je glavno kolesarsko povezavo možno speljati na južni strani naselja Mislinja po trasi trenutno opuščene železniške proge
(samo za čas do predvidene ponovne vzpostavitve železniške rabe opuščene železniške trase). V smeri proti severozahodu je potek te kolesarske povezave potrebno določiti v
usklajevalnem postopku s predvidenim potekom na območju sosednje Mestne občine Slovenj Gradec.
V koroških občinah so v teku dogovori o skupni gorski
kolesarski povezavi. Trasa v prostoru še ni opredeljena.
Železniško omrežje
Kot zadnje ga obravnavamo zaradi tega, ker ga v bistvu
ni, predvidena ponovna izgradnja železniške proge pa je
očitno zelo oddaljena. V planskem dokumentu opredeljena
trasa v proučevanju povzroča domicilnim prebivalcem veliko
preglavic, saj je pri gradnji ob opuščeni trasi železniške
proge potrebno upoštevati vse pogoje gradnje v varovalnem
pasu železnice.
Usmeritve za razvoj rekreacije
Potrebno je:
– rekreativno ponudbo oblikovati glede na naravno
zgradbo in že ustvarjene razmere;
– (izraba obstoječih športnih površin, preureditev železniškega tira za tekaške namene, izraba obstoječih peš
poti);
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– določiti splošna načela obnašanja v naravnem okolju;
– ponuditi takšne oblike dejavnosti, ki bi zagotavljale
enkratnost in izjemnost;
– povečati množičnost aktivne rekreacije;
– povezati rekreacijo z gostišči in kmečkim turizmom;
– predvideti ustrezno celostno podobo in poenoteno
ter razpoznavno opremo rekreativnih površin (oznake, table,
klopi, koši za odpadke itd.).
Na osnovi razpoložljivega prostega časa se rekreacija
členi na:
– vsakodnevno rekreacijo;
– poldnevna, eno ali dvodnevna rekreacija ob sobotah
in nedeljah;
– počitniško (dopustniško) rekreacijo.
Usmeritve za razvoj vsakodnevne rekreacije:
– izravnalne in športno tekmovalne igre na športnih
površinah ob šolah;
– teki, sprehajanje in kolesarjenje (Huda luknja, bližnje
cerkve, Nogarjev mlin, razvaline gradu Valdek);
– nabiranje gozdnih sadežev in zdravilnih zelišč v gozdovih in travnikih, lov, ribarjenje in fotolov;
– kegljanje na ledu (v zimskem času);
– razne oblike pasivne rekreacije v neposredni okolici
(posedanje, sončenje, doživljanje itd.).
Usmeritve za poldnevno, eno ali dvodnevno rekreacijo:
– pohodništvo na bližnje ali daljne vrhove Pohorja in na
Paški Kozjak;
– gorsko kolesarjenje po gozdnih poteh;
– alpsko smučanje, turno smučanje in smučarski teki v
naselju (npr. na opuščeni železniški progi) in v območjih
športnih centrov sicer izven Mislinje (Kope, Ribniška koča,
Rogla);
– kmečki turizem lahko vezan na lažja kmetijska opravila ali pozimi na turno smučanje.
Usmeritve za počitniško rekreacijo:
– razvite turistične kmetije, da je možno preživeti na
njih tudi dopust, kar velja tudi za gostišča; to pa pomeni
urediti kvalitetne usluge (prenočitev, prehrana);
– med pomembne usluge seveda spada tudi animacija, kar pomeni usmerjanje ljudi v razne rekreativne in športne dejavnosti, torej iste dejavnosti, kot so že omenjene za
vsakodnevno, poldnevno eno ali dvodnevno rekreacijo.
Usmeritve za varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja
Naravna dediščina
Znotraj ureditvenega območja naselij Mislinja in Šentilj
pod Turjakom se nahajajo trije nezavarovani dendrološki in
en nezavarovan hidrološki naravni spomeniki (lipa v Colnarci, parkovni nasad pri gozdni upravi, odsek reke Mislinje na
vzhodnem robu naselja). Te naravne spomenike bomo vključili v predvideni občinski odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, obenem pa so v urbanistični zasnovi že upoštevani
na način, ki jim zagotavlja ohranitev in nadaljnji razvoj. Reka
Mislinja predstavlja pomemben element naravne dediščine
na celotnem odseku svojega toka skozi naselje Mislinja (in
dalje), čeprav so bila na njej tu izvedena hidroureditvena
dela. Reko in prostor ob njej bomo ščitili pred neustreznim
preoblikovanjem in rabo ter jo vključili v zeleni sistem naselij
Mislinja in Šentilj pod Turjakom (zelene in športno-rekreacijske površine, vodne površine, drevoredi ipd.). Reko bomo
ščitili pred onesnaženjem, pri njeni elektroenergetski izrabi
pa dosledno zagotavljali zadostno količino vode v strugi.
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Sestavina tukajšnje naravne dediščine so tudi gozdovi,
ki obdajajo ureditveno območje naselij Mislinja in Šentilj s
severne, vzhodne in jugovzhodne strani. Ti gozdovi so povečini vključeni v širše območje predvidenega naravnega parka Pohorje. Na stičnih predelih med gozdom in obstoječo
zazidavo bomo slednjo v manjši meri na posameznih lokacijah razširili v gozdni prostor, pri čemer s tem ne sme biti
zmanjšana protierozijska vloga gozda zlasti na bolj strmih
legah. Gozd nad osnovno šolo v Šentilju je opredeljen kot
mestni gozd.
Kulturna dediščina
V ureditvenem območju obeh naselij so zavarovani arheološki, umetnostni in arhitekturni, zgodovinski in tehniški
spomeniki (cerkve sv. Ahaca, sv. Ilije in sv. Lenarta, grobnica partizanov in žrtev nacizma, rojstna hiša narodnega heroja Iršiča, spominska plošča javki KPS in NOB, dve kovačiji).
Pri nadaljnjem razvoju naselij Mislinja in Šentilj bomo v skladu z veljavnim odlokom o zavarovanju zagotovili prostorsko
in gradbeno neokrnjenost naštetih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov, hkrati pa skrbeli za njihovo primerno namembnost in predstavitev. Kot del kulturne dediščine opredeljujemo tudi že izoblikovano gradbeno strukturo v starejših
delih obeh naselij, zlasti v okolici obeh cerkva in gozdne
uprave. To strukturo bomo pri prihodnjih prostorskih ureditveh v čim večji meri ohranili.
Območja za varstvo vodnih virov
Na samem območju naselja Mislinja ni podtalnice, ki bi
jo bilo potrebno varovati, pač pa so taka območja v Občini
Mislinja. Za naselje Mislinja sta najbolj pomembna izvira
Žegnani studenec in izviri pri Ramšaku. Za njih so bila določena varnostna območja, kot strokovne podlage, na osnovi
katerih je občina sprejela odlok za zaščito vodnih virov na
območju Občine Mislinja.
Druga varovana območja
Znotraj ali v neposredni bližini ureditvenega območja z
izjemo trase opuščene železniške proge, ki je dolgoročno
rezervirana za potrebe železnice, ni drugih obstoječih varovanih območij, kakršna so območja za potrebe obrambe in
zaščite, območja telekomunikacijskih koridorjev ipd. Pri prostorskih ureditvah na območju naselja Mislinja bomo do
nadaljnjega upoštevali omenjeno rezervirano traso za železnico.
4.3. PODROBNEJŠA ZASNOVA DOLGOROČNEGA
RAZVOJA V UREDITVENEM OBMOČJU NASELIJ
4.3.1. Zasnova organizacije dejavnosti
Zasnova organizacije dejavnosti temelji na obstoječi
izrabi površin v naselju, nadgrajeni z rešitvami za celovito
urejanje prostora.
Pretežna izraba površin kaže na prevladujočo dejavnost na določenem območju, v določenih primerih pa so
dejavnosti prepletene, tako da jih je težje opredeliti. Zaradi
bivalnih pogojev, predvsem kar zadeva pogoje z ekološkega
vidika, je potrebno ohraniti čiste stanovanjske predele, kjer
je to še možno.
Opredelitev območja po namenski rabi in prevladujoči
dejavnosti ima namen doseči koncentracijo te dejavnosti na
opredeljenem območju ter prikazati eventualne potrebe po
sanaciji obstoječih konfliktov med posameznimi dejavnostmi.
V naselju so delno izraziteje ločena in homogena le
območja industrijske dejavnosti, ostali del naselja je pretežno stanovanjski. Vizuelno je izpostavljen centralni del ob
glavni cesti, ki tudi predstavlja percepcijsko središčni del
naselja.
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Razporeditev stanovanj
Največji del naselja je namenjen stanovanjski dejavnosti (S).
Prevladuje prostostoječa individualna zazidava, ki je na
določenih lokacijah dopolnjena z blokovno. Čista stanovanjska območija se ponekod prepletajo s storitveno dejavnostjo.
Gostota poselitve je nizka, v bližini centra naselja doseže 80 preb./ha, drugje je ca. 50 preb./ha.
Pogojeno z obstoječo razporeditvijo in predvideno širitvijo naselja je celotno območje naselja razdeljeno na pet
stanovanjskih območij, v katerih se na novo le izjemoma
pojavljajo tudi druge storitvene dejavnosti:
S 1 je osrednji del naselja med reko Mislinjo in pobočjem Pohorja ter osnovno šolo in mestom, kjer
se reka maksimalno približa Gozdarski cesti;
S 2 predstavlja območje vzhodno in jugovzhodno od
centra Šentilja pod Turjakom vse do osnovne
šole;
S 3 je nadaljevanje območja S1 proti vzhodu, severno in južno ob Gozdarski cesti vključno s tukajšnjim odsekom reke Mislinje;
S 4 je območje severno od Gozdarske ceste, za katerega je načrtovano, da se v prihodnosti vključi v
ureditveno območje naselja;
S 5 je manjši zaselek ob glavni cesti zahodno od osrednjega centralnega dela naselja ob isti cesti.
Razporeditev mešanih stanovanjsko obrtnih dejavnosti
Te dejavnosti se pojavljajo lahko v kombinaciji le v
primerih, če upoštevajo uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 45/95), torej ne presegajo III: stopnje varstva pred hrupom.
SO 1 je območje ob glavni cesti, vzhodno od čiste
obrtne cone, kjer že stojijo stanovanjski objekti.
Ti se funkcionalno dopolnijo tako zaradi lege kot
neposredno obdajajočih con;
SO 2 leži na manjši prosti površini med Gozdarsko cesto in reko Mislinjo;
SO 3 je na skrajnem vzhodnem delu naselja severno
od Gozdarske ceste; za to območje je načrtovano, da se v prihodnosti vključi v ureditveno območje naselja;
SO 4 je severovzhodno od SO 3 “preko“ Gozdarske
ceste in reke Mislinje.
Razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti
Skupni naziv za območje naštetih dejavnosti je centralne dejavnosti (C).
V naselju so opredeljena štiri takšna območja:
C 1 je center naselja ob glavni cesti, namenjen dejavnostim v funkciji naselja. Že danes je največja
koncentracija nestanovanjskih-uslužnostnih dejavnosti na tem območju, v bodoče pa je predvidena še dodatna funkcionalna dopolnitev (npr. z
večnamensko dvorano) in večja urejenost tudi z
ustrezno vključitvijo glavne ceste kot dela glavne
“ulice”, “ringa”; območje se širi tudi preko reke
Mislinje do Šolske ceste; stanovanjska dejavnost
se v centru umika drugim dejavnostim tako, da so
pritličja stavb namenjena javnim funkcijam ali storitveni dejavnosti, le nadstropja pa stanovanjem;
C 2 predstavlja center naselja Šentilj pod Turjakom,
ki se funkcionalno še dopolni na razpoložljivih
prostih površinah ter oblikovno nadgradi;
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C 3 je manjši – lokalni subcenter v okviru S3 (stanovanjsko območje ob Gozdarski cesti), ki ga je
možno funkcionalno dopolnit glede na že danes
obstoječe dejavnosti in razvoj neposrednega okolja;
C 4 je območje osnovne šole.
Razporeditev proizvodnih dejavnosti
Proizvodne dejavnosti so skoncentrirane v območjih,
opredeljenih kot območja za proizvodno obrt (O) in industrijo (I).
Industrijska območja, že locirana v naselju, bodo tudi v
bodoče na teh lokacijah, saj so delno ločena in omejena od
ostalih površin:
I 1 obsega območje žage Lesna Slovenj Gradec južno od reke Mislinja;
I 2 predstavlja nadaljevanje I 1 proti vzhodu z vmesno cenzuro – športnimi površinami.
Obrtna cona vsebuje posamezne proizvodne dejavnosti manjšega obsega kot industrijska območja:
O
nahaja se na skrajnem jugozahodnem delu naselja ob glavni cesti.
Razporeditev komunalnih, transportnih dejavnosti
K
komunalna cona je določena v okviru pokopališke dejavnosti na območju naselja Šentilj pod
Turjakom;
TK transportno komunalna pa ob glavni cesti na območju obstoječe bencinske črpalke, avtobusne
postaje in nekdanje železniške postaje.
Razporeditev športnih in zelenih površin
V osrednjem delu Mislinje se formira drevored z zelenimi površinami, ki bo zagotavljal večjo razpoznavnost v prostoru. Svoje bo doprinesla tudi reka Mislinja, ki mora dajati
čim večji vtis naravnega vodotoka, tudi kot sestavni del
zelenja v Mislinji. Sicer se formirajo zelene površine predvsem v funkciji varovanja in členitve prostora.
Organizirane športne površine so v okviru skakalnice in
osnovne šole, kjer se predvidi še širitev športnih površin, ter
na območju kegljišča na ledu.
V sklop športno-rekreativnih površin pa spadajo v obširne gozdne površine in označene pešpoti na bližnje vrhove in poti k cerkvam in drugim naravnim in kulturnim znamenitostim.
Kolikor bo dokončno opuščena železnica pa je tu enkratna priložnost, da se prostor izkoristi za organizirane teke
tako pozimi kot tudi poleti.
4.3.2. Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova namenske rabe izhaja pretežno iz generalne
opredelitve prostora za posamezno namembnost. V okviru
pretežne rabe se pojavijo tudi manjše funkcionalno – prostorsko nepogrešljive enklave – deli z drugo namembnostjo
ali vlogo, ki jo morajo prevzemat zaradi optimalne urejenosti
ali funkcioniranja naselja kot celote ali območja, zaradi varovanja itd. Tako se znotraj določenega stanovanjskega območja pojavljajo tudi zelene in centralne površine, znotraj
centralnega zelene itd. Namenska raba je prikazana v grafični prilogi št. 2.
Širitve naselja izven ureditvenega območja za stanovanjske namene
Naselje se v sklopu tega plana in njegovih prihodnjih
dopolnitev za potrebe stanovanjske gradnje širi na več lokacijah, in sicer:
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– na območje kmetijskih zemljišč severno od reke Mislinje do Šolske ceste, potoka Estrama v osrednjem stanovanjskem delu;
– na gozdne površine – gozdni rob severno od stanovanjske cone S1;
– na gozdni rob v območju S3, severno od Gozdarske
ceste;
– na območje kmetijskih zemljišč severno od Gozdarske ceste na vzhodnem delu naselja;
– kot plombe zaselka severno ob glavni cesti.
Širitve naselja za druge namene (v sklopu tega plana in njegovih prihodnjih dopolnitev)
– jugovzhodno od pokopališča se vključi manjša površina v centralno območje C2 kot funkcionalno prostorska
zaokrožitev;
– južno in severno od šolskega objekta se vključi površina kmetijskega območja za potrebe športnih površi šole in
kraja;
– med industrijskima conama se razširi športna površina na območje kmetijskih zemljišč in gozda zaradi funkcionalne zaokrožitve smučarske skakalnice;
– v območje SO1 se vključi površina območja kmetijskih zemljišč, ki je s treh strani omejena z naseljem in
predstavlja zajedo vanj;
– na skrajnem vzhodnem delu naselja se priključi še
del že pozidanega prostora v stanovanjsko obrtno cono
SO 4.
4.3.3. Zasnova prometnih ureditev
Problematika glavne ceste je opisana v poglavju usmeritve za razvoj prometne ureditve. Za lokalne ceste in javne
poti v naselju Mislinja je značilno, da so bile ozke in da širitve
brez bistvenih posegov na območje privatnih parcel ni bila
možna.
V zadnjem času je bila za izboljšanje prometne varnosti
večina vozišč razširjena, prav tako pa zgrajeni pločniki na
odsekih, kjer je prostor to dopuščal. Za zaščito in varnost
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otrok,kakor tudi drugih pešcev so bili izvedeni ukrepi za
umirjanje prometa na Šolski in Gozdarski cesti.
Občina bo aktivnosti za izboljševanje prometne varnosti nadaljevala. Na območjih, kjer izgradnja pločnikov ni
možna, ker tega ne dopušča obstoječa zazidava ali konfiguracija terena, bo uvedla sistemske ukrepe v smislu sprememb prometnega režima, uvajanje con z umirjenim prometom in v njih urejanje ulic in cest po sistemu skupnih prometnih površin, ki ob zagotavljanju prevoznosti in dostopnosti
zagotavljajo tudi prometno varnost.
Na ulicah in cestah, ki niso namenjene le domicilnim
prebivalcem in na katerih ni možno urediti dvosmernih vozišč in pločnikov, je predvidena ureditev enopasovnih dvosmernih vozišč in pločnikov, na preglednih mestih pa ureditev razširitev vozišč (izogibališča) v dimenzijah, ki ob zmanjšani hitrosti omogočajo srečevanje različnih tipov vozil.
Navedeno pomeni prednost nemotoriziranih udeležencev v
prometu pred motornimi vozili, osnova za to so sorazmerno
nizke prometne obremenitve. Seveda je za navedne ukrepe
nujna široka podpora javnosti, izbrane pa morajo biti rešitve,
ki okolje kvalitetno dopolnjujejo in ne pomenijo prisile za
prebivalce.
Območja, ki so predvidena za zazidavo, lahko glede
prometne dostopnosti razdelimo v dve osnovni kategoriji: (a)
V prvo uvrščamo gradnjo na sorazmerno strmih pobočjih,
kjer je potrebno posebno pozornost posvetiti predvidenim
velikim nagibom cest. Na teh območjih je višinsko postavitev
objektov, garaž, manipulativnih površin, parkirišč ipd. potrebno prilagoditi možnosti cestnih dostopov. (b) V drugo uvrščamo gradnjo na območjih ob glavni cesti. Na teh območjih dovozi do posameznih objektov niso dopustni. Dovoze
na glavno cesto je potrebno združevati in jih locirati na
preglednih mestih. Pri tem je potrebno upoštevati pogoje
gradnje v varovalnem pasu državne ceste, za priključke in
gradnjo pa pridobiti soglasja upravljavca državne ceste.
Na območju naselja je potrebno urediti režim parkiranja. Kot osnova bodo za določitev potrebnega števila parkirnih mest za osebna vozila v odvisnosti od dejavnosti uporabljeni sledeči normativi:

DEJAVNOSTI
1. STANOVANJSKA POSLOPJA
ENODRUŽINSKE HIŠE
POSLOPJA S STANOVANJI
VIKENDI IN POČITNIŠKE HIŠE
MLADINSKI IN OTROŠKI DOMOVI
ŠTUDENTSKI DOMOVI
DELAVSKI DOMOVI
DOMOVI ZA OSTARELE
2. PISARNIŠKI IN UPRAVNI PROSTORI
PISARNIŠKI IN UPRAVNI PROSTORI – SPLOŠNO
UPRAVNI PISARNIŠKI PROSTORI S ŠTEVILNIM OBISKOM
3. PRODAJNI PROSTORI
TRGOVINE IN TRGOVSKE HIŠE
TRGOVINE IN TRGOVSKE HIŠE Z MAJHNIM OBISKOM
NAKUPOVALNI CENTRI
4. PRIREDITVENI PROSTORI
GLEDALIŠČA, KONCERTNE DVORANE,
VEČNAMENSKE DVORANE
KINO, ŠOLSKE DVORANE, PREDAVALNICE
CERKVE

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
2 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce
1 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce
1 PM / stanovanjsko enoto
1 PM / 10 postelj
1 PM / 2 postelji
1 PM / 2 postelji
1 PM / 8 postelj
3 PM / 30m2 neto površine
3 PM / 20m2 neto površine
3 PM / 30m2 prodajne površine – najmanj 2 PM
3 PM / 50m2 prodajne površine – najmanj 2 PM
1 PM / 15m2 prodajne površine

1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih
1 PM / 5 sedežev
1 PM / 20 sedežev
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5. ŠPORTNE NAPRAVE
ŠPORTNI OBJEKTI BREZ GLEDALCEV
ŠPORTNI STADION S PROSTOROM ZA GLEDALCE
ŠPORTNE DVORANE BREZ GLEDALCEV
ŠPORTNE DVORANE S PROSTOROM ZA GLEDALCE
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ŠTEVILO PARKIRNIH MEST

1 PM / 250m2 površine
1 PM / 250m 2 površine + 2 PM / 10 gledalcev
1 PM / 50m2 dvoranske površine
1 PM / 50m2 dvoranske površine + 1 PM / 10
gledalcev
JAVNA KOPALIŠČA (ZUNANJA)
1 PM / 20m2 površine
POKRITA JAVNA KOPALIŠČA
2 PM / 5 garderobnih omaric
POKRITA JAVNA KOPALIŠČA S PROSTOROM ZA GLEDALCE 2 PM / 5 garderobnih omaric + 2 PM / 10 gledalcev
TENIS IGRIŠČA
4 PM / 1 igrišče + 2 PM / 10 gledalcev
KEGLJIŠČA
4 PM / 1 stezo
STRELIŠČA
1 PM / 1 tarčo
DRSALIŠČA
1 PM / 2 gledalca + 1PM / 5 igralcev
VZPENJAČE, VLEČNICE, SEDEŽNICE
1 PM / 6 oseb (dnevna frekv.) ali 1 PM / 2 osebi (urna
frekv.) + 1 PM / 3 zaposlene
6. GOSTILNE IN PRENOČIŠČA
GOSTILNE LOKALNEGA ZNAČAJA
2 PM / 8 sedežev
POMEMBNEJŠA GOSTIŠČA
1 PM / 2 sedeže + 1 PM / 1 zaposlenega
HOTELI, PENZIONI, ZDRAVILIŠČA
IN DRUGI OBJEKTI S PRENOČIŠČI
1 PM / 1 posteljo + 1 PM / 4 sedeže v restavraciji
+ 1 PM / zaposlenega
MLADINSKI DOMOVI ZA PRENOČEVANJE
1 PM / 10 postelj
7. ZDRAVSTVENE USTANOVE
BOLNIŠNICE
1 PM / 3 zaposlene + 1 PM / 10 postelj
ZDRAVSTVENI DOMOVI – SPLOŠNO
1 PM / 30m2 neto površine
MANJŠI ZDRAVSTVENI DOMOVI IN AMBLANTE
1 PM / 1 zaposlenega + 2 PM / 30m 2 neto površine,
najmanj 3 PM
8. ŠOLE
OSNOVNE ŠOLE
2 PM / 30 učencev
SREDNJE ŠOLE
1 PM / 25 učencev + 1 PM / 10 učencev starejših
od 18 let
POSEBNE ŠOLE ZA MOTENE V RAZVOJU
1 PM / 15 učencev
VISOKE ŠOLE
1 PM / 3 študente
OTROŠKI VRTCI
2 PM / 20 otrok, najmanj 2 PM
9. INDUSTRIJA, OBRT
OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBRATI
2 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 1 zaposlenega
SKLADIŠČA, DEPOJI, TRGOVINA NA DEBELO,
RAZSTAVNI IN PRODAJNI PROSTORI
2 PM / 80m2 neto površine ali 1 PM / 1 zaposlenega
DELAVNICE ZA SERVIS MOTORNIH VOZIL
6 PM / 1 popravljalno mesto
AVTOMATSKE AVTOPRALNICE
5 PM / 1 pralno napravo
SAMOPOSTREŽNE AVTOPRALNICE
3 PM / 1 pralni prostor
10. POKOPALIŠČA
VELIKA POKOPALIŠČA
1 PM / 200 m2 površine
MALA POKOPALIŠČA
1 PM / 50 m2 površine minimalno 10 parkirnih mest

Sprejet normativ služi kot osnova za urejanje potrebnega števila parkirnih mest ob vseh novogradnjah in rekonstrukcijah. Kadar investitor potrebnega števila PM ne
more urediti v neposredni bližini objekta oziroma na lastni
parceli, je dolžan prispevati za ureditev potrebnega števila
parkirnih mest na drugih skupnih parkirnih površinah.
Skladno z veljavno zakonodajo je v odvisnosti od potreb urediti tudi skupne parkirne površine za tovorna vozila.
Za lokalni kolesarski promet niso opredeljene posebne površine. Razlog za to ni le v sorazmerno nizkih prometnih obremenitvah pač pa predvsem v ozkih cestnih
koridorjih, ki jih ni možno širiti. Na kritičnih odsekih, kjer je
ogrožena varnost pešcev in kolesarjev, je lokalnim razmeram prilagoditi krajša vodenja mimo.

4.3.4. Zasnova infrastrukturnih objektov in naprav
Vodooskrbno območje
Naselje Mislinja se napaja s pitno vodo z dveh vodnih
virov: Žegnani studenec 1,4 l/s in izviri Ramšak 1,5 l/s.
Pokrivanje konic potrošnje zagotavlja razpoložljiva volumenska kapaciteta vodohrana Adam (V=200 m3).
Vzporedno s širitvijo naselja in izgradnjo primarnih
cevovodov je predvidena le še širitev sekundarnega omrežja.
Kanalizacijsko omrežje
Naselje Mislinja ima mešan sistem kanalizacije, ki je
speljana v čistilno napravo. Čistilna naprava v Mislinji je
bila zgrajena leta 1981, njena zmogljivost čiščenja pa je
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1000 EO. Čiščenje odplak poteka preko treh stopenj:
mehanski del, biološki del in kemični del. Zaradi mešanega sistema kanalizacije je dotok vod na čistilno napravo
prevelik, taka učinkovitost le-te zaradi preobremenjenosti
ni zadovoljiva. Zaradi zagotovitve optimalnega delovanja
čistilne naprave je potrebno izdelati celovito presojo kanalizacijskega sistema v Mislinji, z ustreznimi ukrepi za
zmanjšanje dotoka meteornih vod v fekalne kanale, oziroma na čistilno napravo.
Kanalizacijsko omrežje je iz betonskih cevi, položenih
na peščeno podlago, zaradi česar je vprašljiva tesnost
cevi. Zaradi tega bi bilo potrebno obstoječo kanalizacijsko
omrežje pregledati in ustrezno sanirati.
Od večjih uporabnikov kanalizacijskega sistema so na
kanalizacijo priključeni gozdarstvo, mehanična delavnica,
bencinska črpalka, blagovnica, pekarna, šola in VVZ. Priključitev na kanalizacijski sistem in čistilno napravo je obvezna tudi za vsa ostala podjetja. Za industrijske in proizvodne objekte pa velja, da morajo že s predčiščenjem zmanjšati onesnaženost odpadnih voda, ki je sprejemljiva za
komunalno čistilno napravo.
Za zbiranje in čiščenje odpadnih voda porečja Mislinje je v izdelavi projekt, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega omrežja in skupne čistilne naprave v Dovžah.
Vzporedno s širitvijo naselja bomo dograjevali tudi
kanalizacijsko omrežje.
Vodnogospodarske ureditve
Za zaščito naselja pred visokimi vodami je bila v preteklosti že izvršena regulacija struge vodotoka Mislinja na
odseku, ki se nahaja v mejah naselja.
Vzhodno in zahodno od naselja pa teče reka v naravni
strugi. Zaradi tega so v bodoče na tem odseku predvidena
le vzdrževalna dela. Pač pa je zaradi hudih nalivov in s tem
povzročene škode predvidena zaščita in sanacija zajed na
brežinah potoka Brložnica, tik pred naseljem Mislinja.
Elektroenergetsko omrežje
Naselje Mislinja se napaja iz 6. obstoječjih transformatorskih postaj (TP) 20/0,4 kV, in sicer iz TP Šentilj,
katere moč je 250 kVA in ima še 10% prostih zmogljivosti; iz TP Mislinja-trg, katere moč je 400 kVA in ima še
15% prostih zmogljivosti; iz TP Mislinja, katere moč je
400 kVA in ima še 5% prostih zmogljivosti, iz TP Mislinja
– GG, katere moč je 250 kVA in nima več prostih zmogljivosti; iz TP Kovačnica z močjo 160 kVA in ima 100%
proste zmogljivosti in iz TP+MHE Majcen z močjo 630
kVA in brez prostih zmogljivosti. Med seboj so TP povezane z daljnovodi.
Celotno elektroenergetsko omrežje na nivoju srednje
napetosti je 20 kV.
Napetostne razmere so za naselje Mislinja v okviru
predvidenih toleranc, le nekaj oddaljenih kmetij ima še ob
konici večji padec napetosti.
Vzporedno z širjenjem naselja se bo širilo tudi elektroenergetsko omrežje. Pri novogradnjah bo potrebno preveriti proste kapacitete najbližje TP. Kolikor prostih kapacitet
ne bo, bo potrebno za napajanje z električno energijo nove
soseske zgraditi novo TP.
Danes je na vodotoku Mislinja že obstoječa MHE pod
nazivom Lesna, vzhodno in zahodno od nje pa sta predvideni še lokaciji MHE Šentilj – Mislinja in MHE Lesna –
Majcen. Vsi upravljalci mHE morajo upoštevati predpisani
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minimum količine vode v vodotoku Mislinja. Za novi elektrarni bo potrebno pred gradnjo narediti presojo vplivov na
okolje. Za obstoječo mHE Lesna, katere odprti kanal je za
naselje moteč, bo potrebno odprti kanal kanalizirati.
Plinovodno omrežje
Mislinja še nima organiziranega pristopa k oskrbi z
energijo za ogrevanje (razen skupne kotlovnice za štiri
večstanovanjske objekte na Sejmišču). V prihodnje se namerava pristopiti k plinifikaciji naselja sočasno s plinifikacijo naselij med Slovenj Gradcem in Mislinjo.
V ta namen je predvidena izgradnja srednjetlačnega
plinovoda (4 bar) do naselja z navezavo na obstoječo merilno reducijsko postajo MRP Štibuh II v Slovenj Gradcu.
Redukcija tlaka na nizkotlačni nivo (100 mbar) je predvidena v merilno reducijski postaji Mislinja, katere lokacija je
predvidena jugozahodno od zdravstvenega doma.
Izgradnja nizkotlačnega omrežja zemeljskega plina je
predvidena povsod tam, kjer bo za to dovolj interesa in
zagotovljena dovolj visoka gostota odjema.
Po izgradnji omrežja zemeljskega plina, bo priključitev nanj ob rekonstrukciji kotlovnic obvezna. Vmesna stopnja je začasna rešitev z uporabo rezervoarjev za tekoči
naftni plin.
Daljinsko ogrevanje
Daljinskega ogrevanja znotraj naselja še ni. Edini organiziran pristop k oskrbi naselja s toplotno energijo predstavlja skupna kotlovnica za štiri večstanovanjske objekte
na Sejmišču.V bodoče bi bilo nujno v slučaju sočasne
izgradnje posameznega območja razmisliti tudi o uporabi
skupnega toplotnega vira (skupna kotlovnica, manjši sistem daljinskega ogrevanja, kogeneracija). Nujno bi bilo
tudi proučiti možnost uporabe lesnih odpadkov kot energenta pri skupnih energetskih virih z ozirom na razširjeno
lesno predelovalno industrijo v naselju. Izgradnja skupnega energetskega vira na lesne odpadke v okviru kakšnega
območja že obstoječe pozidave bi bila smiselna, če bi bila
gostota odjema dovolj velika oziroma bi odpravila individualna kurišča, ki so nujno potrebna rekonstrukcije.
Telekomunikacijsko omrežje
V naselju Mislinja se nahaja končna avtomatska telefonska centrala (KATC) s 1700 telefonskimi priključki. Sedanja centrala je digitalna. Telefonsko kabelsko omrežje
se bo posodobilo s tem, da se bo telefonska centrala
nadgradila z ISDN koncentratorjem, ki bo omogočal ISDN
telefonske priključke. ISDN novo omrežje bo združevalo
vsa tri doslej znana omrežja – telefonsko, telegrafsko in
podatkovno.
Krajevno telekomunikacijsko omrežje je kombinirane
izvedbe – deloma z zemeljskimi, deloma z zračnimi kabli.
Slednji predstavljajo predvsem priključke do hiš.
Skozi naselje poteka medkrajevno in krajevno TK
omrežje. V letu 1997 je bil zgrajen medkrajevni TK kanal z
optičnimi vlakni na relaciji Slovenj Gradec–Velenje. Vzporedno s tem načrtuje Telekom povečavo krajevnega kabelskega omrežja v sami Mislinji.
TK omrežje se bo za potrebe novogradenj moralo
ustrezno razširiti.
Vzporedno s širitvijo lokalnega TK omrežja se bo v
naselju v skladu z interesi odjemalcev izvedlo tudi CATV
omrežje.
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CATV omrežje
Ker je CATV v naseljih: Dovže, Šentilj pod Turjakom,
Mislinja, Gornji in Srednji Dolič že zgrajeno, se bo izgradnja priključkov nadaljevala v skladu z interesi prebivalcev
za priklop.
Odstranjevanje odpadkov
Naselje je vključeno v organiziran sistem zbiranja in
odvažanja komunalnih odpadkov na centralno odlagališče
v Slovenj Gradcu. Ker sedanja lokacija zadošča potrebam
odlagana odpadkov za obe občini, Občina Mislinja v bližnji
prihodnosti ne načrtuje nova lokacije odlagališč komunalnih odpadkov na svojem teritoriju, pač pa bo pristopila k
regijskemu reševanju ravnanja s komunalnimi odpadki.
4.4. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE URBANISTIČNE ZASNOVE NASELIJ Mislinja in Šentilj pod Turjakom
4.4.1. Območja, na katerih se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova in bo zanje izdelan prostorski
izvedbeni načrt
Območja kompleksne graditve, ki se bodo urejala z
zazidalnim načrtom, so območja novogradenj na še prostih
večjih površinah v naselju oziroma na območjih, predvidenih za širitev naselja. V območja prenove pa sodijo območja bolj ali manj pozidanih površin, ki imajo zaradi svoje
funkcije pomembnejšo vlogo v naselju in jih je potrebno
načrtno in skrbneje urejati s podrobnejšim prostorskim
dokumentom to je ureditvenim načrtom.
V primerih, ko imamo na nekem območju že izdelan
prostorski izvedbeni akt in se izdeluje novi na neposredno
mejnem območju, je možno prvotnega v celoti ali deloma
razveljavit in območje vključiti v ureditveno območje izdelujočega novega akta.
ZAZIDALNI NAČRTI bodo izdelani za:
– območje zahodno od osnovne šole za stanovanjsko
dejavnost,
– območje širitve naselja med reko Mislinjo in Šolsko
cesto tudi za centralne dejavnosti ter stanovanjsko dejavnost preko Pohorske ceste,
– ureditev območja severno od mehanične delavnice
za stanovanjsko dejavnost,
– širitev za stanovanja in kombinirano dejavnost (SO)
na skrajni vzhodni del naselja,
– manjše območje kombinirane dejavnosti (SO) med
reko Mislinjo in Gozdarsko cesto,
– vključitev območja prvega kmetijskega zemljišča ob
glavni cesti in ob obstoječih stanovanjskih objektih v stanovanjsko obrtno območje.
UREDITVENI NAČRTI bodo izdelani za:
– dele ali cela območja centralnih dejavnosti,
– športno-rekreacijske površine,
– industrijsko cono I1,
– komunalno transportno cono zahodno od osrednjega centralnega dela, variantno ga je možno celo združiti z
ureditvijo dela centra.
4.4.2. Območja, ki se bodo urejala s prostorskimi
ureditvenimi pogoji (PUP)
Za večinoma že pozidane površine z možnostjo zapolnitve še prostih površin bo splošni prostorski dokument za vse posege v prostor PUP. Z njim se bodo ureja-
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le vse še nepozidane površine (razen tistih, za katere bo
izdelan prostorski izvedbeni načrt) in zelene površine ter
regulirale komunalne ureditve, adaptacije, rekonstrukcije
in prizidave.
S tem dokumentom se bodo trajno urejali tisti deli
naselja, kjer ne bodo sledili drugi urbanistični dokumenti in
začasno tisti deli naselij, za katere bo kasneje izdelan drug
urbanistični dokument.
4.4.3. Urbanistično oblikovalske usmeritve za urejanje posameznih območij v naselju
Glede na obliko in urejenost naselja, lego ob glavni
cesti, reki Mislinji, ob vznožju Pohorja, je potrebno strmeti
k takšnemu načinu oblikovanja naselja ali posameznih delov, ki ga bo nadgrajevalo in izpostavljalo kot enkratno,
neponovljivo prostorsko enoto.
Pri urejanju vseh delov naselja je potrebno spoštovati
urbanistično arhitektonsko identiteto tako predmetnega območja kot neposrednega okolja in celega naselja.
Še proste površine se lahko zapolnjujejo skladno z
namembnostjo območja, glede lege, velikosti, oblikovanja
pa se morajo tudi prilagajati urbanistično arhitektonskemu
karakterju območja.
V prostorskih dokumentih, ki bodo podlaga za posege, bodo podana merila in pogoji tako za funkcije objektov, oblikovanje objektov, določitev lege, funkcionalnega
zemljišča, gabaritov, toleranc, komunalnih in drugih infrastrukturnih elementov, kot enaka merila za posamezne morfološke enote.
– Posebej skrbno se urejajo centralne cone naselja
tako zaradi lege kot vloge. Med njim je potrebno vzpostaviti
vsaj mentalne povezave.
– Za proizvodne objekte velja, da njihova prenova ali
novogradnja mora zadostiti vsem predpisom, okolje pa je
potrebno intenzivno zazeleniti, da bodo vizuelno čim manj
moteči.
– Zelene površine, katerih del so tudi pasovi ob reki
Mislinji, se čim bolj zlivajo z ostalimi vrstami namenske
rabe, vključno z osrednjimi drevoredi, ki povdarjajo osnovno obliko – fiziognomijo naselja.
– Tako obrtne kot komunalne in transportne površine
se maksimalno zazelenijo, arhitektura objektov pa mora
presegati zgolj funkcionalno in ceneno oblikovanje.
– Stanovanjska območja naj načeloma ohranjajo gabarite in principe gradnje neposrednega okolja, toda dopustni so tudi posamezni izstopajoči objekti in posegi na
lokacijah, ki to generirajo.
5. KRAJINSKA ZASNOVA
Za območje predvidenega krajinskega parka Huda
luknja – Paški Kozjak (Pečovnik -Tisnik) bomo izdelali krajinsko zasnovo.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana občine)
Prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine
Mislinja so smiselno vključene v tekstualni in kartografski
del ter kartografsko dokumentacijo sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Mislinja.
Del prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine
Mislinja je tudi spodaj navedena (in samostojno elaborirana)
programska zasnova za popolnitev stanovanjske zazidave
med Mislinjo in Šentiljem, izdelana in sprejeta že leta 1987.
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V nadaljevanju je naveden tekstualni del te programske zasnove, kakor je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 17/87.
Ureditveno območje zajema nepozidan prostor med
Šentiljem (obstoječa zazidava ob cesti) in šolsko cono v
Mislinji.
Površina je namenjena za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, pri tem pa je potrebno upoštevati ustrezen
odmik od šolske cone, ki naj se zazeleni (zeleni pas). Pri
realizaciji bodo aktivirane naslednje parcele oziroma deli
parcel: 253/1, 251, 254/2, k. o. Šentilj pod Turjakom.
Površina obravnavanega območja meri 1,74 ha. Predvidena je gradnja 15-20 objektov individualnih stanovanjskih
hiš. Zazidalni načrt naj opredeli najbolj ugodno cestno
povezavo s cesto Mislinja-Dovže.
Celoten kompleks naj bo ustrezno komunalno opremljen (vodovod, kanalizacija).
Objekti – stanovanjske hiše naj bodo dosledno locirane tako, da poteka smer slemena strehe vzporedno s
pobočjem.

– najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč);
– trajno varovalne gozdove;
– gozdove s posebnim namenom;
– zavarovane kulturne in zgodovinske spomenike;
– vsa druga območja, katerih poseben status je opredeljen v občinskih ali republiških odlokih (vodovarstveni
pasi, območja po odloku izvedenih agrarnih operacij…).
Poleg naštete vsebine kartografske dokumentacije k
planu v merilu 1: 5 000 so v njej prikazani še:
– druga kmetijska zemljišča (2. območje kmetijskih
zemljišč);
– lesnoproizvodni gozdovi;
– ureditvena območja naselij;
– druga območja za poselitev (počitniška naselja);
– stavbna zemljišča razpršene gradnje;
– območja smučišč in žičniških naprav;
– območja, za katera so izdelane in sprejete programske zasnove.

4. člen
(kartografsko gradivo dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine)
Kartografsko gradivo dolgoročnega in srednjeročnega plana občine sestavljajo tematske karte, na katerih je
grafično predstavljena vsebina tekstualnega dela plana.
Karte pokrivajo celotno območje občine. Navedbe v tekstualnem delu in grafičnem gradivu se dopolnjujejo.

D) Kartografska dokumentacija k srednjeročnemu planu – karte programske zasnove za popolnitev stanovanjske zazidave med Mislinjo in Šentiljem v merilu 1: 1000.
V tem členu navedeno kartografsko gradivo je sestavni del tega odloka.

A) Kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine – karte v merilu 1: 25.000 za območje celotne občine
1. Zasnova namenske rabe prostora;
2. Zasnova agrarnih operacij in vodnogospodarskih
ureditev;
3. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine;
4. Zasnova rudnin in sanacij;
5. Zasnova poselitve in funkcij naselij;
6. Zasnova prometnega omrežja;
7. Zasnova oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami;
8. Zasnova energetskega omrežja in omrežja zvez;
9. Zasnova območij in ureditev za rekreacijo in turizem;
10. Zasnova načinov urejanja prostora.
B) Kartografski del dolgoročnega plana občine – karte Urbanistične zasnove naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom v merilu 1: 5 000
1. Zasnova organizacije dejavnosti in usmeritve za
načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti;
2. Zasnova namenske rabe prostora;
3. Zasnova energetskega omrežja in omrežja zvez;
4. Zasnova prometnega omrežja;
5. Zasnova oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in
vodnogospodarskih ureditev.
C) Kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in
srednjeročnemu planu občine v merilu 1: 5000
Kartografska dokumentacija je predstavljena na računalniško izdelanih kartah, katerih osnova je digitalni katastrski načrt. Prikazuje opredelitve glede namenske rabe
prostora oziroma zemljišč, ki so pomembna za dolgoročni
razvoj, in sicer:

5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in njegovih sprememb in dopolnitev
(Uradni list SRS, št. 17/87, Uradni list RS, št. 21/90 in
22/91) in
– družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 in njegovih sprememb ter dopolnitev
(Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89, Uradni list RS, št.
22/91) in sicer samo v delih, ki se nanašajo na območje
Občine Mislinja.
– do sprejema novih, veljajo vsi doslej sprejeti prostorski izvedbeni akti občine Slovenj Gradec za območje
Občine Mislinja, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
6. člen
(končna določba)
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Mislinja so na vpogled v prostorih Občine
Mislinja.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 352-00001/1995
Mislinja, dne 27. septembra 2001.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
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NOVO MESTO
4268.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2001

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št.
45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US,
70/00), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na predlog župana na 30. seji dne 27. 9. 2001
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2001
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
“Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2001
je določen v skupni višini 5.172,200.000 SIT in obsega:
SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
+ 4.672,200.000
– odhodke v višini
– 5.125,700.000
– proračunski primanjkljaj
– 453,500.000
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
+ 90,000.000
– povečanje kapitalskih deležev
- 14,500.000
– razlika
+ 75,500.000
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje
+ 410,000.000
– odplačilo dolgoročnega posojila v višini
- 32,000.000
– razlika
+ 378,000.000
Proračunski primanjkljaj v znesku 453,500.000 SIT in
zmanjšanje v računu financiranja za odplačilo dolgoročnega
kredita v znesku 32,000.000 SIT, kar skupaj znaša
485,500.000 SIT, bo pokrit s presežkom iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 75,500.000 SIT in z dolgoročnim zadolževanjem iz računa financiranja v višini
410,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela proračuna. Posebni del proračuna sestavlja
pregled prihodkov in finančni načrt neposrednih uporabnikov.”
2. člen
V 3. členu se za besedo “izloči” doda največ do, tako
da se glasi:
“Od zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov
(brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se izloči največ do 0,5% v proračunsko rezervo občine.”
3. člen
V 4. členu se za besedo “se” doda “največ do”, tako da
se glasi:
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“Od skupno predvidenih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov
(brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se največ
do 0,3% zadrži kot splošna proračunska rezervacija za
nepredvidene namene oziroma namene, za katere se med
letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem
obsegu.”
4. člen
V 16. členu se obstoječe besedilo spremeni tako, da
se glasi:
“Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2001 dolgoročno zadolžila za 410 milijonov SIT za naslednje namene:
SIT
– obnova Knjižnice Mirana Jarca
(del prorač. post. 25.5.1)
254,000.000
– oskrba z vodo (del prorač. post. 14.4.2)
29,000.000
- oskrba z vodo (del prorač. post. 24.1)
45,500.000
- oskrba z vodo (del prorač. post. 20.2.3)
4,000.000
- oskrba z vodo (del prorač. post. 25.8.1)
4,100.000
- oskrba z vodo (del prorač. post. 25.9.1)
5,000.000
- odvajanje in čiščenje odplak
(del prorač. post. 24.1)
68,400.000.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2001.
Št. 403-02-5/2001-1200
Novo mesto, dne 27. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4269.

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

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96 in 44/00), Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96), Odredbe o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 27. 9. 2001
po obravnavi predloga spremembe sklepa za povišanje
cen vzgojnih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto sprejel naslednji

SKLEP
o spremembi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
1
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 49/01)
se spremeni tako, da se v celoti črta tretji stolpec, ki navaja
ceno programa za otroke iz drugih občin, in se glasi tako,
kot prikazuje spodnja tabela.
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I. starostno obdobje (otroci od 1-3 let)
II. starostno obdobje (otroci od 3-7 let)
Vzgojno-varstvene družine
Otroci s posebnimi potrebami v pos. odd.
Otroci s posebnimi potrebami, integrirani
v redne oddelke
Poldnevni program (4-6 ur) z malico
in kosilom
Poldnevni program brez kosila
Skrajšani program priprave na šolo
na mesec – 1 oddelek
Program za Rome
Bolnišnični oddelek

– Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok.
– Dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 300 SIT.
– Dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu znaša
370 SIT.
2
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 7. 2001.
Št. 153-13-10/2001-1200
Novo mesto, dne 27. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4270.

Pravilnik o finančnem nadzoru v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in
70/00), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) in šestega odstavka 100. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na
predlog župana na 23. seji dne 25. 1. 2001 in 30. seji dne
27. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o finančnem nadzoru v Mestni občini Novo
mesto
1. člen
Finančni nadzor v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) izvajajo občani, občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava.
Občani
2. člen
(1) Občani izvajajo finančni nadzor s podajanjem stališč na predlog odloka o proračunu z vsemi prilogami, ki ga
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VVO NM
in Ringa-raja SIT
68.230
56.414
64.909
163.636

Vrtci ob OŠ
SIT
66.505
55.051
63.969
-

128.502

-

44.379
38.166

44.379
38.166

207.273
70.000
450.000

-

mora občina javno razgrniti na oglasni deski občine najmanj
za 7 dni.
(2) Občani morajo svoja stališča podati pisno v roku,
določenem za razgrnitev.
(3) O pravočasno prejetih pisnih stališčih občanov morajo razpravljati delovna telesa občinskega sveta, lahko pa
tudi občinski svet.
(4) Na enak način se občanom zagotovi tudi finančni
nadzor v postopku obravnave predloga odloka o rebalansu
proračuna in predloga odloka o zaključnem računu proračuna.
Občinski svet
3. člen
Občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zlasti naslednje
oblike finančnega nadzora:
– seznanja se z vsemi pomembnimi zadevami občine s
področja finančnega nadzora, zlasti pa z revizijskim poročilom računskega sodišča, ki ga mora župan obvezno predložiti občinskemu svetu,
– obravnava in sprejema odlok o zaključnem računu
proračuna,
– v primeru nesprejetja odloka o zaključnem računu
proračuna mora občinski svet svojo odločitev utemeljiti,
– obravnava poročilo nadzornega odbora o nadzoru
nad izvajanjem proračuna in poročilo o notranji reviziji zaključnega računa,
– na podlagi prejetih informacij s področja finančnega
nadzora sprejema potrebne ukrepe iz svoje pristojnosti,
– v predpisih, s katerimi ureja delovanje ožjih delov
občine, skladov, agencij, javnih zavodov, javnih podjetij in
drugih izvajalcev lokalnih javnih služb, določi pravice in pristojnosti občinske uprave za nadzor nad poslovanjem le-teh
ter njihovo obveznost omogočitve opravljanja nadzora in
predlaganja vseh zahtevanih podatkov,
– v predpisih in sklepih, ki so podlaga za dodeljevanje
finančne pomoči, določi pristojnosti občinske uprave za
nadzor nad pravilnostjo porabe.
Nadzorni odbor
4. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja svojo funkcijo praviloma s
pomočjo poročil o notranji reviziji. Nadzorni odbor obravnava poročila o notranji reviziji, po potrebi zahteva dodatna
pojasnila in o sprejetih sklepih seznani občinski svet.
(2) Nadzorni odbor lahko tudi sam opravlja smiselno
enake naloge, kot jih ta pravilnik določa za notranjo revizijo.
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5. člen
Župan kot predstojnik občinske uprave izvaja oziroma
zagotovi izvajanje zlasti naslednjih oblik finančnega nadzora:
– preverja, ali ima občinska uprava ustrezno načrtovano in zapisano organizacijsko shemo in pravila poslovanja za
načrtovanje, izvajanje in kontroliranje po temeljnih poslovnih
funkcijah (finančno-računovodska, nabavno-investicijska, kadrovska, zagotavljanje javnih služb),
– preverja, ali občinska uprava izvaja naloge tako, kot
je določeno (sprotno formalno preverjanje se izvaja pred
izdajo odredbe za plačilo s pregledom obstoja podpisov
oseb, ki so izvršile vsebinsko kontrolo; občasno se preveri
ustreznost izvajanja nalog v posameznih organizacijskih enotah oziroma procesih),
– preverja obstoj in ustreznost pisnih podatkovnih podlag, ki so bile uporabljene za pripravo načrtov razvojnih
programov, proračuna in rebalansa proračuna,
– o opravljenih preveritvah se sestavi poročilo, iz katerega so razvidne pomembne ugotovitve in sprejeti ukrepi.
6. člen
Župan je odgovoren za izvajanje finančnega nadzora
občinske uprave. Lahko ga izvaja sam ali pa zagotovi izvajanje tako, da zadolži za posamezne naloge podžupana, direktorja občinske uprave oziroma notranjega revizorja.
7. člen
(1) Naloge notranjega revidiranja izvaja notranji revizor.
(2) Notranji revizor je podrejen neposredno županu. Pri
izvajanju revizij je strokovno neodvisen.
(3) Notranji revizor mora biti višji upravni delavec in
mora temeljito poznati delovanje lokalnih skupnosti, posebno na področju priprave in izvajanja občinskega proračuna, javnega računovodstva in financ.
(4) Notranji revizor ne sme biti v krvnem sorodstvu z
županom, podžupanom, direktorjem občinske uprave, predstojnikom sekretariata za finance in pooblaščenim računovodjem do tretjega kolena ali v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvenem razmerju do drugega kolena.
(5) Notranji revizor ne sme za občino odrejati oziroma
izvrševati plačil. Opravljati sme druge naloge samo, če so
združljive z delom notranjega revizorja.
(6) Notranji revizor revidira zaključni račun proračuna
ter letne računovodske izkaze, in sicer:
– preverja upoštevanje proračuna,
– preverja posamezne izkazane zneske z vidika vsebinske in računske pravilnosti, predpisane dokumentiranosti
ter razvrstitve,
– preverja pravilnost upoštevanja zakonov in drugih
predpisov pri pridobivanju prejemkov, izvrševanju izdatkov,
upravljanju s premoženjem in zadolževanju,
– preverja popolnost in pravilnost prilog.
(7) Druge naloge notranje revizije so:
– preverjanje poslovanja občine, ožjih delov občine s
statusom pravne osebe, skladov, agencij, javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih izvajalcev lokalnih javnih služb,
– preverjanje poslovanja institucij, v katerih ima občina
deleže ali jim daje pomoč, posojilo, ali jamstvo, kolikor si je
predhodno zagotovila pristojnost za revidiranje poslovanja,
– preverjanje javnega naročanja,
– preverjanje pravilnosti delovanja računalniških programov, ki se uporabljajo na finančno-računovodskem področju,
– opravljanje strokovno-tehničnih nalog za nadzorni odbor občine.
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Revizija poslovanja zajema preverjanje pravilnosti računovodskih izkazov in drugih poročil, skladnost poslovanja z
veljavnimi predpisi in smotrnost poslovanja, to je uspešnost
in gospodarnost poslovanja ter izvajanje drugih nalog po
odredbi.
(8) Notranji revizor predloži revizijsko poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna in letnih računovodskih
izkazov za preteklo leto županu do 30. 6. tekočega leta. V
primeru, da vsebuje poročilo pridržke, poda župan pojasnilo, ki je sestavni del revizijskega poročila. Župan predloži poročilo občinskemu svetu in nadzornemu odboru. Kolikor je potrebno, župan in občinski svet sprejmeta vsak v
okviru svojih pristojnosti ukrepe, ki izhajajo iz revizijskega
poročila.
Ostala revizijska poročila interni revizor predloži županu. Župan jih predloži nadzornemu odboru ter po presoji
nadzornega odbora tudi občinskemu svetu.
Končne določbe
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2001-1200
Novo mesto, dne 27. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4271.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96, 1/00 in
22/00), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00 in 26/01),
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) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01) je Občinski svet mestne občine Novo mesto
na 30. seji dne 27. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v
Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 26/96
in 66/99) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se
glasi:
“Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da višina lastnih dohodkov na
posameznega družinskega člana v razmerju do osnovnega
zneska minimalnega dohodka ne presega višine, ki jih vključuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v krog upravičencev do denarne socialne pomoči.”
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2. člen
V 5. členu se točka I spremeni tako, da se glasi:
I. Stanovanjski status:
“točk
– prosilec je brez stanovanja
180
– prosilec je podnajemnik
160
– prosilec stanuje v samskem domu
150
– prosilec stanuje z družino pri
starših ali sorodnikih
130.”
V točki I se drugi in tretji odstavek črtata.
V točki II se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“- bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju
48”.
V točki II se drugi odstavek črta.
V točki III se četrta alinea črta.
V točki III se v peti alinei površina 16 m2 nadomesti s
površino »12 m«2.
V točki V se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10”
V točki V se četrta alinea črta.
3. člen
V 6. členu se tretja, četrta in peta alinea spremenijo
tako, da se sedaj glasijo:
“- družina z dvema mladoletnima otrokoma
60
- družina s tremi mladoletnimi otroki
90
- družina z več kot tremi mladoletnimi otroki
120".
Drugi odstavek se črta.
4. člen
V 7. členu se četrti člen spremeni tako, da se glasi:
“- status roditelja, ki sam preživlja otroka
40”.
5. člen
V 9. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma roditeljev ni starejši od 35 let (mlada družina) 60”.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja
30.”
6. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se 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”.
7. člen
Na koncu 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Prav tako ima ob enakem številu točk prednost tisti
prosilec, ki ima daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje”.
8. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen z naslednjim
nadnaslovom in besedilom, ki se glasi:
ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ
“Mestna občina Novo mesto omogoča menjave socialnih stanovanj v najem, upoštevaje spremenjene potrebe
najemnikov stanovanj in njihove interese.”
9. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Javni razpis za oblikovanje prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem se praviloma enkrat letno
objavi v sredstvih javnega obveščanja.”
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10. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi.
“Uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostne liste
za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
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 prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.”
11. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Direktor občinske uprave imenuje tričlansko komisijo
za ogled stanovanjskih razmer in preučitev drugih okoliščin,
pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
V komisijo se imenuje za člane:
– delavca občinske uprave, ki je obenem poročevalec
komisije,
– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za
socialno delo,
– delavca patronažne službe.”
12. člen
V drugem odstavku 20. člena se beseda “samo” nadomesti z besedo “tudi”.
13. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi prednostno
listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na
oglasni deski Mestne občine Novo mesto”.
14. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prosilec razpisa se lahko pritoži županu v roku osem
dni po prejemu sklepa o zavrženju ali uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v
najem”.
15. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan s sklepom določi seznam socialnih stanovanj in
ostalih stanovanj, ki se dodeljujejo socialnim upravičencem.
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem na
predlog komisije za ogled stanovanjskih razmer izda direktor
občinske uprave. Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega
stanovanja v najem se preveri, če prosilec še izpolnjuje
merila in pogoje za dodelitev socialnega stanovanja v najem”.
16. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Uprava preverja upravičenost do najema socialnega
stanovanja vsaki dve leti.
Najemniku se lahko odpove pogodbo o najemu socialnega stanovanja, če izgubi status upravičenca za dodelitev
socialnega stanovanja”.
17. člen
Besedilo 28. člena se črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
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“Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem se uporabljajo
naslednji normativi in standardi:
Število družinskih članov
1
2
3
4
5

Površina stanovanja v m2
do 24
do 30
do 55
do 65
do 70

18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-05-9/2001-1200
Novo mesto, dne 27. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4272.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za
zazidalni načrt tovarne Adria Mobil

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), Zakona o dopolnitvi zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
85/00), 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto, ki se
nanaša na programsko zasnovo za zazidalni
načrt tovarne Adria Mobil
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92,
58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 16/96) v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov;
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– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske
sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo;
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na spremembo namenske planske rabe gozdnega
območja v stavbno oziroma na programsko zasnovo za zazidalni načrt nove tovarne mobilnih bivalnih enot Adria Mobil,
d.o.o., ob lokalni cesti Bršljin-Prečna.
Gre za gozd v pretežni lasti Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo; območje ne služi več namenom Ministrstva za obrambo, ampak so bili po odhodu JLA večji del
zemljišča in razpadajoči objekti oddani v najem dvema lastnikoma avtoodpadov.
Gre za kompletno preselitev proizvodnje tovarne Adria
Mobil z območja tovarne Revoz s kapaciteto, ki predvideva
tudi nadaljnji razvoj te tovarne na novi lokaciji.
Za postavitev nove tovarne s spremljajočimi objekti in
infrastrukturo ter z vsemi funkcionalnimi zemljišči potrebuje
Adria okoli 146.900 m2 razpoložljivega zemljišča na novi
lokaciji.
Nova programska zasnova se pripravi v skladu z Zakonom o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85) ter v skladu s strokovnim
priporočilom o izvrševanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi
prostorskih sestavin planskih aktov občin ter prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
RS.
Območje naj bi zgubilo državni status področja, za
katerega veljajo obvezna izhodišča za potrebe obrambe ter
bi se predvidela opredelitev za potrebe industrije glede na
prednosti, ki jih ponuja bližina mestne infrastrukture in »domače« investitorstvo v povezavi z Renaultom (Revozom).
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv glede ZN Adria Mobil bo
določen ob upoštevanju predlogov in zahtev investitorja.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
župan Mestne občine Novo mesto oziroma občinska
strokovna služba, pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za
prostorsko planiranje,
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– Ministrstvo za promet, Uprava RS za zračno plovbo
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Sektor za varstvo narave,
– MOP, Uprava RS za varstvo narave, Sektor za gospodarjenje z vodami, izpostava Novo mesto,
– MOP, Uprava RS za varstvo narave, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za varstvo kulturne
dediščine,
– Ministrstvo za gospodarstvo – področje energetike
– EGS – RI, d.d., Maribor,
– Geološki zavod Slovenije, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Krajevna skupnost Bršljin,
– Komunala Novo mesto, d.o.o.,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo, Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Enota Novo mesto,
– Direkcija za rudna bogastva, Velenje,
ter eventualni ostali v skladu s strokovnim priporočilom
o izvrševanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih
sestavin planskih aktov občin ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (izdal:
Urad RS za prostorsko planiranje).
5. člen
Terminski plan
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto v skladu s terminiskim planom izdelave.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitve občinskih planskih aktov v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Bršljin za 30 dni
po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Bršljin v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času
javne razgrnitve.
Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje
na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko

Št.
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planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan) v roku 60
dni po sprejetju stališč do pripomb.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu
svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in izdelavo zazidalnega načrta zagotovi sredstva
Adria Mobil, d.o.o., iz Novega mesta oziroma Revoz, d.d., iz
Novega mesta
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-05-6/2001
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr.med. l. r.

4273.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99 – odl. US in 70/00) in 16. in 95. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30.
seji dne 27. 9. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št.
2201/6, pot v izmeri 674 m2 in parc. št. 2242/5, pot v izmeri
18 m2, obe k.o. Gorenja Straža, z dovoljenjem, da se odpišeta od seznama I, k.o. Gorenja Straža in pripišeta k zemljiškoknjižnemu vložku še iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 467-01-5/2001-1200
Novo mesto, dne 27. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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ODRANCI
4274.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/
94 in 56/98) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni
list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 20.
redni seji dne 21. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 2001
1. člen
V odloku proračuna Občine Odranci za leto 2001 (Urandi list RS, št. 49/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Proračuna Občine Odranci za leto 2001 sestavljata
bilanca prihodkov in odhodkov (A), račun finančnih terjatev
in naložb (B) ter račun financiranja (C).
A)
I.
II.
III.

Bilanci prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.–II.)

/
2,300.000
/
– 12,476.000"

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 157-20/2001
Odranci, dne 21. septembra 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

SEŽANA
4275.

1
Zbrana sredstva iz naslova samoprispevka za izgradnjo
mrliške vežice v Štorjah (Uradni list RS, št. 66/96 in Uradni
list RS, št. 23/00) znašajo 23,754.525,23 SIT.
2
Za izgradnjo in ureditev mrliške vežice je bilo porabljenih 21,625.264,34 SIT.
3
Ostanek sredstev je razlika med zbranimi in porabljenimi sredstvi in znaša 2,129.260,89 SIT.
4
Ta sklep začne veljati 14. maja 2001.
Št. 9/2001
Sežana, dne 10. junija 2001.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Štorje
Robert Kralj l. r.

SIT
165,512.000
178,538.000
– 13,026.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
550.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
/
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV.–V.)
550.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)
– 12,476.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
XI. Zmanjšanje sredstev na računu
(III. + VI. + X.)

SKLEP
o zaključnem računu zbiranja, porabe in ostanka
sredstev samoprispevka za izgradnjo mrliške
vežice v Štorjah

Sklep o zaključnem računu zbiranja, porabe in
ostanka sredstev samoprispevka za izgradnjo
mrliške vežice v Štorjah

Na podlagi 16. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) je Svet Krajevne skupnosti Štorje sprejel

ŠENTJUR PRI CELJU
4276.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
cone III/1, Šentjur pri Celju

Na podlagi 36., 37., 38. in 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, 52/93, 56/93, 71/93) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) izdaja župan
Občine Šentjur pri Celju

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
cone III/1, Šentjur pri Celju
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju. Projekt osnutka je izdelalo projektantsko podjetje Razvojni center – planiranje, Celje, št. proj. 555/01, september 2001.
II
Na pobudo investitorja Jelovica d.d., SPE hiše, za
potrebe Doma starejših občanov, je bil sprožen postopek
za spremembo in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 (Uradni list SRS, št. 13/88
in Uradni list RS, št. 37/97, 1/91). Sprememba zazidalnega načrta se izvaja zaradi nove zasnove objektov varovanih stanovanj, na parcelnih številkah 237/2, 237/1,
236/1, 236/8, 236/10, 236/12, 236/5, 236/4,
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236/3, 236/2, 235/2, 240/21, 240/13, 240/2,
242/9, k.o. Šentjur.
Urbanistična zasnova temelji na prostorskih omejitvah
obravnavanega območja, željah investitorja in obstoječega
zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Šentjur pri Celju na Oddelku za varovanje
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
V času javne razgrnitve mora pristojna občinska služba
organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine
Šentjur pri Celju v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga
skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu
občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šentjur pri Celju, dne 9. oktobra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

Prispevek

Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini
Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan
na 26. redni seji dne 19. 6. 2001 po obravnavi predloga
cenika sprejel

CENIK
prispevkov pred priključitvijo na javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini
Škocjan

Prispevek

1.
a)
b)
c)

1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
4.

Stanovanjski objekti:
enodružinska hiša
enota dvojčka ali vrstne hiše
Stanovanjska enota v bloku
površine do 50 m2
površine nad 50 m2
Počitniške hiše, zidanice
Industrijski in poslovni objekti, trgovski, gostinski,
obrtni objekti, kmetijski objekti
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)

4,959.510

2.
3.
4.
5.

Cena v SIT

Stanovanjski objekti:
enodružinska hiša
88.620
enota dvojčka ali vrstne hiše
88.620
enota v bloku – do 50 m2
61.440
– nad 50 m2
72.500
Počitniške hiše, zidanice
77.510
Objekti družbene dejavnosti – šole, vrtci, bolnice,
zavodi (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)
2,497.650
Industrijsko-poslovni objekti, gostinski in kmetijski
objekti (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)
3,122.060
Drobna obrt in manjše delavnice s pisarnami
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)
936.880
Industrijski, obrtni, kmetijski objekti s porabo vode
za tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)
5,455.460
Odvajanje meteorne vode iz urejenih površin (v SIT/m2)
261

V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
V ceni je upoštevan indeks podražitve na podlagi metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije
za ostalo nizko gradnjo do 31. 3. 2001.
V primerih, ko iz investicijsko-tehnične dokumentacije
v postavkah 3–6 ni znana poraba vode, se ta določi na
osnovi normativov za posamezni izliv.
2. člen
Ta cenik se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
je začel z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 35205-0008/01
Škocjan, dne 10. oktobra 2001.

1. člen
a) Prispevek pred priključitvijo na javno vodovodno
omrežje:
Prispevek

1,416.990

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

7.

4277.

Cena v SIT

5. Objekti družbene dejavnosti – šole, vrtci, bolnice,
zavodi (za 1 l/s povprečne dnevne porabe)
6. Proizvodne dejavnosti, ki rabijo vodo iz javnega
vodovoda za tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)

6.

ŠKOCJAN
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Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

Cena v SIT

80.560
80.560
37.510
46.370
54.730

2,838.240

4278.

Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih
storitev na območju Občine Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan
na 29. redni seji dne 9. 10. 2001 po obravnavi predloga
cenika sprejel
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SKLEP
o postopnem povišanju cen komunalnih storitev
na območju Občine Škocjan
1. člen
Za postopno doseganje pokrivanja vseh odhodkov enostavne reprodukcije se potrdijo naslednje cene:
a) oskrba s pitno vodo:
Datum

Gospodinjstva

Ostali

1. 10. 2001
1. 1. 2002

157,23 SIT
173,89 SIT

225,84 SIT
249,78 SIT

b) kanalizacija:
Datum

Vsi uporabniki

1. 10. 2001
1. 1. 2002
1. 3. 2002

130,95 SIT
143,39 SIT
156,58 SIT

2. člen
S sprejemom tega sklepa na občinskem svetu sta prenehali veljati točki a) in b) 1. člena sklepa o postopnem
povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 30/01).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
je začel z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 35205-0015/01
Škocjan, dne 10. oktobra 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

ŠKOFLJICA
4279.

Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava
Gorica

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99
in 103/00) je Občinski svet občine Škofljica na 26. redni
seji dne 25. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava
Gorica
1. člen
Na območju Občine Škofljica se v naselju Pijava Gorica uvede ulični sistem.
Na novo se poimenujejo naslednje ulice:
1. Kočevska cesta – ulica-cesta poteka od meje z
naseljem Gumnišče proti jugu skozi naselje Pijava Gorica do
meje z naseljem Smrjene.
2. Smrjenska cesta – ulica-cesta se odcepi levo od
novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste nasproti
stavbe Pijava Gorica 33 in poteka proti vzhodu in jugovzhodu do meje z naseljem Smrjene.

3. Želimeljska cesta – ulica-cesta se odcepi desno
od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste pri
cerkvi sv. Simona in poteka proti zahodu in jugozahodu
do meje z naseljem Želimlje (Rogovila).
4. Cesta na Drenik – ulica-cesta se pri stavbi Pijava
Gorica 116 odcepi levo od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste in poteka proti vzhodu in jugovzhodu do meje z naseljem Drenik.
5. Zagoriška ulica – ulica se južno od stavbe Pijava
Gorica 10 odcepi od novopoimenovane Pijavogoriške
(Kočevske) ceste in poteka med stavbama Pijava Gorica
11 in 16 po vzhodnem pobočju Pijavskega hriba proti
severu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 63 slepo konča.
6. Na hrib – ulica se pri stavbi Pijava Gorica 19
odcepi desno od novopoimenovane Želimeljske ceste in
poteka proti severozahodu, vzhodu in po južnem pobočju
Pijavskega hriba proti severu, kjer se pri stavbi Pijava
Gorica 103 slepo konča.
7. Gasilska ulica – ulica se pred stavbo Pijava Gorica 22 odcepi levo od novopoimenovane Želimeljske ceste in poteka proti jugozahodu in jugu, kjer se pri stavbi
Pijava Gorica 217 slepo konča.
8. Prijateljeva ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica
26 odcepi levo od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste in poteka proti jugovzhodu in severovzhodu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 180b slepo konča.
9. Na gmajno – ulica se južno od stavbe Pijava Gorica 130 odcepi desno od novopoimenovane Želimeljske
ceste in poteka pod zahodnim pobočjem Pijavskega hriba proti severu do novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste.
10. Nova pot – ulica-pot se nasproti stavbe Pijava
Gorica 25b odcepi od novopoimenovane Prijateljeve ulice in poteka proti vzhodu in severovzhodu, kjer se pri
stavbi Pijava Gorica 181 slepo konča.
11. Vrtna ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica
228 odcepi levo od novopoimenovane Smrjanske ceste
in poteka proti vzhodu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica
227 slepo konča.
12. Srednja ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica
89 odcepi desno od novopoimenovne ulice Na hrib in
poteka proti severu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 98
slepo konča.
2. člen
Območna geodetska uprava – izpostava Ljubljana
izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene
hišne številke v evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s
prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80
in 42/86) vodi v registru območij teritorialnih enot za
območje Občine Škofljica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34400/06/01/25-6
Škofljica, dne 9. oktobra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, univ. dipl. inž. l. r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
4280.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in
33/89) v povezavi s 57. in 58. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na 23. redni seji dne 4. 10.
2001 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za
stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 6.
2001 za območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša
136.432,20 SIT.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega zakona odloka in znaša 1,2% povprečne gradbene cene, to je:
1.637,10 SIT za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 6. 2001 19.239 SIT za
m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
8.570 SIT za m 2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe
10.669 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri
Jelšah znašajo na dan 30. 6. 2001 7.695 SIT.

Št.
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-55/01
Šmarje pri Jelšah, dne 5. oktobra 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

VRANSKO
4281.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vransko za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00), navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni
list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 24/99) je Občinski svet občine Vransko na
28. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko
za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2000.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2000 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev,
ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.

I. Bilanca prihodkov in odhodkov
Znesek v SIT
1. Prihodki
354,382.021,40
2. Odhodki
407,793.716,97
3. Primanjkljaj
53,411.695,57
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta posojila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
–
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
6. Prejeta manj dana posojila in
spremembe kapit. deležev (4 manj 5)
–
7. Skupni primanjkljaj (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in danih
posojil (III.–VI.)
53,411.695,57
III. Račun financiranja
8. Zadolževanje proračuna
98,500.000,00
9. Odplačilo dolga (že odplačano)
36,045.000,00
10. Neto zadolževanje (8.–9.) (trenutni
dolg do bank)
62,455.000,00
11. Zmanjšanje sredstev na računih
(7.+10.)
115,866.695,57

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2000 (Uradni list RS, št. 72/00).

3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega
odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja.
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4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/01
Vransko, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4282.

Odlok o komunalnem prispevku na območju
Občine Vransko

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 28.
redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku na območju Občine
Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega
prispevka na območju Občine Vransko ter temelji za določitev višine njegove odmere.
2. člen
Komunalni prispevek se odmeri na tistih območjih
opremljanja, kjer je potrebna zgraditev komunalne opreme,
rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja
oskrbovalnih sistemov na podlagi programov opremljanja,
izdelanih po posameznih območjih opremljanja.
3. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Vransko se
odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna ter odmeri posameznim uporabnikom stavbnih zemljišč na podlagi izračunov
komunalnega prispevka, izdelanih v okviru programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
Program opremljanja izda župan.
Do sprejetja programov opremljanja se za izračun komunalnega prispevka upoštevajo že sprejeti investicijski programi izvedbe veljavnih prostorsko-izvedbenih aktov.
4. člen
Na območjih:
– za katera še ne obstojajo ustrezne podlage za izdelavo programa opremljanja,
– za katere ne obstojajo že izdelani investicijski programi in
– ki so komunalno že opremljena,
se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
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II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
– površina stavbnega zemljišča, ki je enaka površini
stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (to je
velikost gradbene parcele),
– faktor izrabe stavbnega zemljišča, ki predstavlja razmerje med neto zazidano površino objekta in velikostjo gradbene parcele (podatki so razvidni iz projektne dokumentacije – PGD),
– povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč,
– povprečni stroški izdelave prostorsko-izvedbenih aktov,
– faktorji prispevka posameznega zavezanca, odvisni
od vrste objekta,
– faktorji prispevka po posameznih zaokroženih območjih opremljanja,
– dejansko mogoči priključki na javno infrastrukturo, ki
se ugotovijo iz predložene dokumentacije (prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumentacija).
6. člen
Povprečni strošek opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Vransko za:
– 100% opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo (to zajema: asfaltirano cesto, odvodnjavanje,
javno razsvetljavo, zelene in rekreacijske površine ter vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje),
– faktor izrabe stavbnega zemljišča v višini 0,2 znaša
5.305,28 SIT/m2 gradbene parcele, po cenah veljavnih na
dan 31. 12. 2000.
V okviru povprečnega stroška komunalnega prispevka
je upoštevana opremljenost z javnimi objekti in napravami
komunalne infrastrukture v naslednjih deležih:
Tabela 1
Komunalna oprema

A) Individualna raba
+ vodovod
+ kanalizacija
* fekalna kanalizacija
* mešana kanalizacija
+ plin
B) Splošna raba
+ cesta
* makadamska cesta do 5 m širine
* asfaltirane ceste do 5 m širine
* asfaltirana cesta s pločniki
* asfaltirana cesta s pločniki in koles. stez.
+ parkirišča
+ odvodnjavanje/meteorna kanalizacija
+ javna razsvetljava
C) Skupaj A + B
D) Drugi vodi
+ hidrantno omrežje
+ elektro omrežje
+ telefonsko omrežje
E) Skupaj C + D

Skupaj

0,320
0,150
0,100
0,055
0,100
0,070
0,680
0,400
0,120
0,200
0,310
0,400
0,155
0,075
0,050
1,000
0,230
0,020
0,070
0,030
1,230

Stroški pod točko D iz tabele (1) predstavljajo opremo
nad 100% in se dodajajo na povprečno vrednost komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena v višini v tabeli
opredeljenih deležev.
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Št.

7. člen
Povprečni strošek priprave stavbnega zemljišča, ki zajema povprečne stroške izdelave urbanistične dokumentacije preračunane na m2 stavbnega zemljišča, znaša 20.000
SIT (cene so izračunane na dan 31. 12. 2000).
Stroški za druga dela, ki se uvrščajo v pripravo stavbnega zemljišča, se lahko uporabijo pri izračunu komunalnega prispevka le na območjih, za katera se izračunava
komunalni prispevek na podlagi izračunov, zajetih v okviru
investicijskih programov ali programov opremljanja.
V primeru, da investitor sam financira izdelavo prostorsko-izvedbene dokumentacije, se mu priznajo kot olajšava
pri plačilu komunalnega prispevka le stroški v višini določeni
v tem členu odloka.
8. člen
Faktorji prispevka so:
– faktorji prispevka, odvisni od vrste objekta posameznega uporabnika:
Tabela 2
Vrsta objekta

Prispevna stopnja

Stanovanja, poslovni prostori
Trgovski, industrijski objekti
Objekti malih in srednje velikih podjetij
Garaže – podzemne
Garaže – nadzemne
Šolski, športni in kulturni objekti, objekti
zdravstvenega in socialnega varstva, objekti
sistema zaščite in reševanja Občine Vransko
Zidani kmetijski gospodarski objekti
Zidani pomožni gospodarski objekti
Leseni pomožni gospodarski objekti
Odprta športna igrišča, bazeni, zimski vrtovi
Počitniški objekti in zidanice

100%
100%
80%
30%
50%
70%
30%
15%
10%
15%
100%

– faktorji prispevka, odvisni od vrste območja, na katerem se nahaja uporabnikov objekt:
Tabela 3
Območje

Faktor

I – naselje Vransko
II – nižinska območja – Čeplje, Prekopa, Brode,
Ločica pri Vranskem
III – hribovita in gričevnata območja

1,00
1,00
1,00

Pri tem se v:
– I. območje naselja Vransko, ki je opredeljeno z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
(Uradni list RS, št. 74/98);
– II. območje uvrščajo nižinska območja Občine Vransko, in sicer območje zajema vasi Brode, Čeplje, Prekopa,
Ločica pri Vranskem;
– III. območje uvrščajo hribovita in gričevnata območja
občine;
Karta območij opremljenosti je sestavni del tega odloka (priloga 1).
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek (KP) predstavlja vsoto stroškov
priprave stavbnega zemljišča (PSZ) in komunalnega opremljanja (SKO)
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KP = PSZ + SKO
10. člen
Stroški komunalnega opremljanja (SKO) pri 100% komunalni opremljenosti z javno infrastrukturo se izračunajo
kot zmnožek:
– povprečnega stroška komunalnega opremljanja pri
določenem faktorju izrabe stavbnega zemljišča (PKO-ISZ),
– velikosti stavbnega zemljišča (VSZ),
– korigiran s faktorji:
* prispevka glede na vrsto objekta (VOB),
* prispevka glede na območje (OBM).
Za določitev PKO-ISZ se uporablja priložena preglednica (priloga 2), iz katere so razvidni povprečni stroški opremljanja pri različnih faktorjih izrabe stavbnega zemljišča. Za
faktor izrabe stavbnega zemljišča do 0,30 se upošteva vrednost za faktor izrabe 0,3. Za vmesne faktorje izrabe stavbnega zemljišča se uporablja interpolacija.
Za faktorje, ki presegajo faktor izrabe 2,0 se upošteva
za vsako povečanje za 0,01 točko za povečanje komunalnega prispevka za 0,01%.
11. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 9. in 10. člena tega odloka.
12. člen
V ostalih primerih (prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje) se komunalni prispevek
izračuna na podlagi ugotovitve razlike med stroški opremljanja izračunanih pri novo predvideni izrabi stavbnega zemljišča in pri obstoječi izrabi stavbnega zemljišča (podatki iz
priloge 1).
Za izračun komunalnega prispevka pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto
javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se
povečajo priključki oziroma njihova zmogljivost.
13. člen
Izračunani stroški komunalnega opremljanja iz 10. člena tega odloka se korigirajo glede na dejansko mogočo
priključitev na javno infrastrukturo.
To se izračuna kot sledi:
SKOa = Σ (SKO x dki)
Pri tem je:
– SKO strošek komunalnega opremljanja izračunan v
skladu z 12. členom tega odloka;
– dki = delež posameznih vodov in naprav javne komunalne infrastrukture, opredeljen v 6. členu tega odloka (tabela 1).
Pri izračunu dejanske razpoložljivosti komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati načelo enake obremenitve
za vse uporabnike na istem območju opremljanja.
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki
je za določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S programom določenim povprečnim stroškom opremljanja za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi, kot
tudi obstoječi uporabniki prostora na tangiranem območju.
V primeru, da določeni uporabnik stavbnega zemljišča
s svojimi zahtevami po zmogljivostih komunalne opreme presega možnosti opredeljene s prostorsko-ureditveno dokumentacijo, ga bremenijo vsi stroški, ki presegajo možnosti
veljavne prostorske dokumentacije.
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14. člen
V primeru, ko je na določenem stavbnem zemljišču več
objektov različnih uporabnikov oziroma več objektov istega
uporabnika, se za določitev stavbnega zemljišča posameznega uporabnika upošteva sorazmerni delež, ki odpade na
objekt uporabnika (neto površine vseh objektov/velikost
gradbene parcele x neto površina obravnavanega objekta).
15. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi
dokumentacije, ki jo mora uporabnik predložiti za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD).
V primeru, da iz uporabnikove dokumentacije niso razvidni vsi elementi potrebni za izračun, se izračun opravi na
podlagi ocene.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
16. člen
Komunalni prispevek se na območju Občine Vransko
ne plača le v primerih določenih v zakonskih in drugih aktih,
veljavnih na območju Republike Slovenije (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja ne-profitnih in socialnih stanovanj in drugih predpisanih primerih).
17. člen
Na območju občine se upoštevajo olajšave pri plačilu
komunalnega prispevka v naslednjih primerih:
1. Dokazana vlaganja v javno komunalno infrastrukturo:
V primeru, da investitor (uporabnik) z ustrezno dokumentacijo (potrdilo o plačilu samoprispevka ali drugih prispevkov, iz katere je možno razbrati; namen plačila, višina
plačila, uporabnik sredstev, datum plačila) dokaže, da je v
zadnjih 5 letih vlagal sredstva v izgradnjo javne komunalne
infrastrukture na območju, za katero se opravi izračun komunalnega prispevka se mu prizna olajšava pri odmeri komunalnega prispevka, največ do višine vlaganj v posamezno
vrsto javne infrastrukture, določene po tem odloku.
2. Prostorske zaokrožitve in dopolnitve pretežno že
poseljenega območja:
V primeru gradnje, dozidave in nadzidave objektov, ki:
– predstavljajo zapolnitve obstoječe pozidave (racionalna raba prostora),
– omogočajo boljšo izrabo že zgrajene komunalne
opreme na že pozidanih območjih (racionalna raba zgrajene
komunalne opreme), se uporabniku prostora prizna olajšava, ki znaša 25%.
Olajšave iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na
stanovanjsko gradnjo, deficitarne dejavnosti in dejavnosti, ki
jih določi Občina Vransko s posebnim programom.
18. člen
Poleg olajšav iz 17. člena bo Občina Vransko z znižanjem plačila komunalnega prispevka pospeševala:
– vlaganja v razvojno intenzivne dejavnosti in dejavnosti
novih tehnologij;
– vlaganja v conah namenjenih razvoju posameznih dejavnosti (podjetniške cone, prometno-logistične cone);
– vlaganja v stanovanjsko gradnjo, ki jo kot prioritetno
pospešuje Občina Vransko v okviru občinskega stanovanjskega programa (razen neprofitnih in socialnih stanovanj);
– vlaganja, ki so sestavni del razvojnih programov Občine Vransko in razvojnih programov Savinjske statistične
regije.
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Olajšave za vlaganja iz 17. in 18. člena tega odloka
lahko znašajo skupaj največ do 50% izračunanega komunalnega prispevka.
Konkretna opredelitev dejavnosti in območij, za katere
bodo odobrene olajšave, bo opredeljena v programih opremljanja izdelanih za posamezna območja opremljanja (finančni
del programa opremljanja) in letnimi proračuni občine ter bo
skladna s finančnimi možnostmi Občine Vransko.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Uporabnikom stavbnih zemljišč se, v primeru že izdanih odločb do dneva uveljavitve tega odloka, ne spremeni
višina odmerjenega komunalnega prispevka.
V primeru, da Občina Vransko in/ali uporabnik v času
izračuna komunalnega prispevka še ne razpolaga z vsemi
potrebnimi dokončnimi podatki, plača investitor komunalni
prispevek v akontativni višini, za kar se mu izstavi potrdilo.
Dokončna odločba se izda pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja.
Obstoječim uporabnikom se lahko, razen v primerih iz
12. člena tega odloka, na novo odmeri komunalni prispevek
le na podlagi sprejetih programov opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
20. člen
Vse vrednosti iz 6. in 7. člena se revalorizirajo za prehodni mesec pred izdajo odločbe o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka v skladu z indeksi rasti cen v gradbeništvu – nizke gradnje, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-07/01
Vransko, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ŽALEC
4283.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

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, 71/93,
44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je župan Občine Žalec
dne 8. 10. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta poslovno–proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju besedila:
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osnutek ZN), ki ga je izdelal RC-Planiranje Celje d.o.o., št.
projekta 462/2000.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
občine Žalec in v prostorih KS Šempeter. Javna razgrnitev
se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in traja 30 dni.

Št.

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. oktobra 2001 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200/004/96
Žalec, dne 4. oktobra 2001.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni
ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti
ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora občine Žalec ali na KS Šempeter.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih KS Šempeter,
dne 29. oktobra 2001 ob 17. uri javna obravnava, ki jo
bosta organizirala Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec in KS Šempeter.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa
poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00007/2000 0002 03
Žalec, dne 8. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

4284.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci
Občine Žalec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na
25. seji dne 4. oktobra 2001 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec se zvišajo za 7% in znašajo mesečno:
Vrsta programa
Cena v SIT
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja
62.814
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja
51.987
2. poldnevni program (4–6 ur) za drugo starostno obdobje 46.321
3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo starostno obdobje 35.834
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Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

MINISTRSTVA
4285.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o označevanju in registraciji govedi

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) in drugega odstavka 20. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in
29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
označevanju in registraciji govedi
1. člen
V odredbi o označevanju in registraciji govedi (Uradni
list RS, št. 86/99, 59/00, 111/00 in 118/00) se drugi
odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje in postopek registracije iz prejšnjega odstavka, način pravilne strokovne vstavitve ušesne znamke, najvišjo ceno označitve živali in delež sofinanciranja s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, način naročanja ušesnih znamk ter poročanja določi minister.«
2. člen
V 7. členu se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»–identifikacijsko številko očeta, če je le-ta poznan,«.
3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
»Kot ustrezne označitve živali, rojenih pred 1. 1. 2001
se štejejo: zelena veterinarska znamka, rumena selekcijska
znamka, medeninasta selekcijska znamka in originalne
znamke uvoženih živali. Kot ustrezno nadomestilo za izgubljeno ušesno znamko pred 1. 1. 2001 se šteje tudi ušesna
znamka z ročno izpisano številko, ki je bila nadomeščena po
sistemu Govedorejske službe Slovenije (v nadaljnjem besedilu: služba), če ima tako označena žival veljavni potni list ter
priloženo potrdilo službe o nadomestni označitvi.«
Peti odstavek postane nov šesti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»–identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol,
pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko
številko očeta, če je le-ta poznan;«.
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V 11. členu se v drugem odstavku doda nova sedma
alinea, ki se glasi:
»–številko veterinarskega spričevala oziroma veterinarske napotnice.«
5. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Imetnik je ob oddaji živali s svojega gospodarstva dolžan odhod živali vpisati v register govedi na gospodarstvu, v
kupon »Odhod« na potnem listu pa med drugim zapiše tudi
številko veterinarskega spričevala oziroma veterinarske napotnice. O oddaji živali mora v sedmih dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.«
6. člen
V 22. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Do 1. 11. 2001 se sme uporabljati začasni potni list
tudi za govedo starejše od 4 tednov.«
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4286.

Poročilo o gibanju plač za avgust 2001

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za avgust 2001
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2001 je znašala 216 370 SIT in je bila za
3,0 odstotka višja kot julija 2001.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2001 je znašala 135 731 SIT in je bila za
2,6 odstotka višja kot julija 2001.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij
2001–avgust 2001 je znašala 211 945 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za avgust 2001
na september 2000–avgust 2001 znaša 104,4.
Št. 941-15-21/01
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.

Št. 323-170/99-8
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

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