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DRŽAVNI ZBOR

4738. Sklep o nadaljevanju postopka za ustanovitev
občin, za določitev njihovih območij, za
spremembo območij občin ter za spremembo
imen in sedežev občin po zakonu o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij (ZPUODO)

Na podlagi 10. člena zakona o postopku za ustanovi-
tev občin ter za določitev njihovih območij – ZPUODO (Ura-
dni list RS, št. 44/96) in V. točke sklepa Državnega zbora
Republike Slovenije o določitvi datuma začetka postopka za
ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spre-
membo območij občin ter za spremembo imen in sedežev
občin (Uradni list RS, št. 30/01) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. novembra 2001, ob obravnavi
predlogov za ustanovitev občin, za spremembo območij ob-
čin ter za spremembo imen in sedežev občin, na podlagi
166. in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel

S K L E P
o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin,
za določitev njihovih območij, za spremembo

območij občin ter za spremembo imen
in sedežev občin po zakonu o postopku

za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij (ZPUODO)

I
Državni zbor ugotavlja, da so bile na podlagi sklepa

Državnega zbora Republike Slovenije o določitvi datuma
začetka postopka za ustanovitev občin, za določitev njihovih
območij, za spremembo območij občin ter za spremembo
imen in sedežev občin (v nadaljevanju: sklep Državnega
zbora) do vključno 30. junija 2001 v Državni zbor Republike
Slovenije vložene naslednje vloge za začetek postopka:

1. predlogi za ustanovitev občin ter za določitev njiho-
vih območij:

– predlog iniciativnega odbora za ustanovitev Občine
Bogojina (po pooblastilu in na podlagi sklepa Sveta krajevne
skupnosti Bogojina in Sveta krajevne skupnosti Filovci) za
ustanovitev Občine Bogojina z izločitvijo območij Krajevne
skupnosti Bogojina in Krajevne skupnosti Filovci iz Občine
Moravske Toplice,

– predlog iniciativnega odbora za ustanovitev nove Ob-
čine Cirkulane v imenu vaških skupnosti na območju Cirku-

lan in zbora občanov Cirkulan za ustanovitev Občine Cirku-
lane z izločitvijo območij vasi Brezovec, Cirkulane, Dolane,
Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž,
Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh iz Občine Gorišnica,

– predlog Občinskega sveta občine Litija za ustanovi-
tev Občine Dole pri Litiji z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Dole pri Litiji iz Občine Litija (in pobuda Sveta krajev-
ne skupnosti Dole pri Litiji, da se v primeru, če pride do
razdelitve Občine Litija in Krajevna skupnost Dole pri Litiji ne
ostane v Občini Litija, območje Krajevne skupnosti Dole pri
Litiji izloči iz sedanje Občine Litija in ustanovi Občina Dole
pri Litiji),

– predlog Sveta krajevne skupnosti Frankolovo za usta-
novitev Občine Frankolovo z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Frankolovo iz Občine Vojnik,

– predlog krajevnega odbora Krajevne skupnosti Go-
milsko in zbora občanov na območju krajevnega odbora
Krajevne skupnosti Gomilsko za ustanovitev Občine Gomil-
sko z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Gomilsko iz
Občine Braslovče,

– predlog Občinskega sveta občine Bled za ustanovi-
tev Občine Gorje z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Gorje iz Občine Bled,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Izlake za ustanovi-
tev Občine Izlake z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Izlake iz Občine Zagorje ob Savi,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na
Krki za ustanovitev Občine Kostanjevica na Krki z izločitvijo
območja Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki iz Občine
Krško,

– predlog Občinskega sveta občine Videm za ustanovi-
tev Občine Leskovec z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Leskovec iz Občine Videm,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Dragomer-Lukovi-
ca in Sveta krajevne skupnosti Log pri Brezovici za ustanovi-
tev Občine Log-Dragomer z izločitvijo območij Krajevne sku-
pnosti Dragomer-Lukovica in Krajevne skupnosti Log pri
Brezovici iz Občine Vrhnika,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja za
ustanovitev Občine Mala Nedelja z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Mala Nedelja iz Občine Ljutomer,

– predlog poslanca Državnega zbora Jožefa Jerovška
(in pobuda Sveta krajevne skupnosti Makole, poslana v ve-
dnost Državnemu zboru) za ustanovitev Občine Makole z
izločitvijo območja Krajevne skupnosti Makole iz Občine
Slovenska Bistrica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Mokronog za usta-
novitev Občine Mokronog z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Mokronog iz Občine Trebnje,
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– predlog Sveta krajevne skupnosti Bela Cerkev, Sveta
krajevne skupnosti Otočec in Sveta krajevne skupnosti Šmar-
jeta za ustanovitev Občine Otočec-Šmarješke Toplice z izlo-
čitvijo območij krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Otočec in
Šmarjeta iz Mestne občine Novo mesto,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Pertoča za ustano-
vitev Občine Pertoča z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Pertoča iz Občine Rogašovci,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Planina z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Planina iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Podpeč-Preserje
za ustanovitev Občine Podpeč-Preserje z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje iz Občine Brezovica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Polhov Gradec za
ustanovitev Občine Polhov Gradec z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Polhov Gradec iz Občine Dobrova-Polhov
Gradec,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Poljčane za usta-
novitev Občine Poljčane z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Poljčane iz Občine Slovenska Bistrica,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Ponikva z izločitvijo območja Krajev-
ne skupnosti Ponikva iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog zbora občanov Krajevne skupnosti Rakek in
predlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan za ustano-
vitev Občine Rakek z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Rakek iz Občine Cerknica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Rakitna za ustano-
vitev Občine Rakitna z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Rakitna iz Občine Brezovica,

– predlog Občinskega sveta občine Mozirje za ustano-
vitev Občine Rečica ob Savinji z izločitvijo Krajevne skupno-
sti Rečica ob Savinji iz Občine Mozirje,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Renče, Sveta kra-
jevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga in Sveta krajevne
skupnosti Vogrsko za ustanovitev Občine Renče-Vogrsko z
izločitvijo območij krajevnih skupnosti Renče, Bukovica-Vol-
čja Draga in Vogrsko iz Mestne občine Nova Gorica,

– predlog svetov krajevnih skupnosti Spodnja Idrija,
Kanomlja, Ledine in Krnice Masore za ustanovitev Občine
Spodnja Idrija z izločitvijo območij krajevnih skupnosti Spod-
nja Idrija, Kanomlja, Ledine in Krnice Masore iz Občine
Idrija,

– predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka (in
pobuda Sveta krajevne skupnosti Središče ob Dravi) za usta-
novitev Občine Središče ob Dravi z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Središče ob Dravi iz Občine Ormož,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Straža za ustanovi-
tev Občine Straža z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Straža iz Mestne občine Novo mesto,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Sv. Jurij za ustano-
vitev Občine Sv. Jurij v Slov. goricah z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Sv. Jurij iz Občine Lenart,

– predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka za
ustanovitev Občine Sv. Tomaž z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Sv. Tomaž iz Občine Ormož,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Šentjanž za usta-
novitev Občine Šentjanž pri Dravogradu z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Šentjanž iz Občine Dravograd,

– predlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan (in
pobuda Sveta krajevne skupnosti Šentjošt) za ustanovitev
Občine Šentjošt z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Šentjošt iz Občine Dobrova-Polhov Gradec,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Šentjur z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Šentjur, Šentjur okolica, Blagovna, Dramlje in
Kalobje iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Šentrupert za usta-
novitev Občine Šentrupert z izločitvijo Krajevne skupnosti
Šentrupert iz Občine Trebnje,

– predlog Občinskega sveta občine Litija za ustanovi-
tev Občine Šmartno pri Litiji z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Šmartno pri Litiji, Javorje, Kostrevnica, Jablaniška
dolina (brez naselij Breg in Tenetiše), Štangarske poljane ter
Vintarjevec iz Občine Litija,

– predlog Sveta krajevne skupnosti mesta Krško za
ustanovitev Občine Videm-Krško z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti mesta Krško iz Občine Krško,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Voličina za ustano-
vitev Občine Voličina z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Voličina iz Občine Lenart.

2. pobude za ustanovitev občin ter določitev njihovih
območij:

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko za usta-
novitev Občine Bizeljsko z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Bizeljsko iz Občine Brežice,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Dobova za izločitev
območja Krajevne skupnosti Dobova iz Občine Brežice in
ustanovitev Občine Dobova,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Dole pri Litiji, da se
v primeru, če pride do razdelitve Občine Litija in Krajevna
skupnost Dole pri Litiji ne ostane v Občini Litija, območje
Krajevne skupnosti Dole pri Litiji izloči iz sedanje Občine
Litija in ustanovi Občina Dole pri Litiji (in predlog Občinske-
ga sveta občine Litija za ustanovitev Občine Dole pri Litiji z
izločitvijo območja Krajevne skupnosti Dole pri Litiji iz Obči-
ne Litija),

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Hoče in Sveta kra-
jevne skupnosti Reka-Pohorje za ustanovitev Občine Hoče z
izločitvijo območij Krajevne skupnosti Hoče in Krajevne sku-
pnosti Reka-Pohorje iz Občine Hoče-Slivnica,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Kamnik Center za
ustanovitev nove Občine Kamnik z izločitvijo katastrskih Ob-
čin Kamnik, Podgorje, Šmarca, Volčji potok, Tunjice, Koši-
še, Mekinje, Nevlje in Tučna iz sedanje Občine Kamnik,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Kamniška Bistrica,
Sveta krajevne skupnosti Črna in Sveta krajevne skupnosti
Godič za ustanovitev Občine Kamniška Bistrica z izločitvijo
območij Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, Krajevne sku-
pnosti Črna in Krajevne skupnosti Godič iz Občine Kamnik,

– pobuda Sveta mestne skupnosti Litija za ustanovitev
nove Občine Litija z izločitvijo dela Občine Litija ((območij
krajevnih skupnosti Jevnica, Kresnice, Ribče, Vače, Sava,
Polšnik, Konjšica, dela Krajevne skupnosti Jablaniška doli-
na (naselij Breg, Tenetiše, Jablaniška dolina) in Mestne
skupnosti Litija)) oziroma za razdelitev Občine Litija na Obči-
no Litija in Občino Šmartno,

– pobuda Sveta mestne skupnosti Litija ter svetov kra-
jevnih skupnosti Jevnica, Kresnice, Hotič, Sava, Spodnji
Log, Polšnik, Konjšica in Jablaniška dolina za ustanovitev
nove Občine Litija z izločitvijo območja Mestne skupnosti
Litija in območij krajevnih skupnosti Jevnica, Kresnice, Ho-
tič, Sava, Spodnji Log, Polšnik, Konjšica in Jablaniška doli-
na iz Občine Litija,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Makole (in predlog
poslanca Državnega zbora Jožefa Jerovška) za ustanovitev
Občine Makole z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Ma-
kole iz Občine Slovenska Bistrica, poslana Državnemu zbo-
ru v vednost,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Mesto Idrija in Sve-
ta krajevne skupnosti Vojsko za ustanovitev nove Občine
Idrija z izločitvijo območij Krajevne skupnosti Mesto Idrija in
Krajevne skupnosti Vojsko iz Občine Idrija,
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– pobuda Sveta krajevne skupnosti Moste za ustanovi-
tev Občine Moste z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Moste iz Občine Kamnik,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Podnanos za usta-
novitev Občine Podnanos z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Podnanos iz Občine Vipava,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Poljane za ustano-
vitev Občine Poljane z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Poljane iz Občine Gorenja vas-Poljane,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Rimske Toplice za
ustanovitev Občine Rimske Toplice z izločitvijo Krajevne
skupnosti Rimske Toplice iz Občine Laško,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Selca in Sveta kra-
jevne skupnosti Dolenja vas za ustanovitev Občine Selca z
izločitvijo območij Krajevne skupnosti Selca in Krajevne sku-
pnosti Dolenja vas iz Občine Železniki,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Središče ob Dravi
(in predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka) za usta-
novitev Občine Središče ob Dravi z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Središče ob Dravi iz Občine Ormož,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Sveta Trojica za
ustanovitev Občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah z izloči-
tvijo območja Krajevne skupnosti Sveta Trojica iz Občine
Lenart,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Šentjošt (in pre-
dlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan) za ustanovi-
tev Občine Šentjošt z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Šentjošt iz Občine Dobrova-Polhov Gradec,

– pobuda svetov primestnih vaških skupnosti Šmartno,
Legen in Turiška vas za ustanovitev Občine Šmartno pri
Slovenj Gradcu z izločitvijo območij vaških skupnosti Šmar-
tno, Legen in Turiška vas iz Mestne občine Slovenj Gradec,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Topolšica za usta-
novitev Občine Topolšica z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Topolšica iz Občine Šoštanj,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Višnja Gora za usta-
novitev Občine Višnja Gora z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora iz Občine Ivančna Gorica,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Vinica za ustanovi-
tev Občine Vinica z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Vinica iz Občine Črnomelj,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Zg. Polskava za
ustanovitev Občine Zg. Polskava z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Zg. Polskava iz Občine Slovenska Bistrica.

3. predlogi za spremembe območij občin:
– predlog Občinskega sveta občine Bled za spremem-

bo občinskih meja na območju Krajevne skupnosti Bohinj-
ska Bela,

– predlog poslanca Državnega zbora mag. Janeza
Krambergerja za začetek postopka za izločitev območij na-
selij Dogoše in Metava iz Mestne občine Maribor in njuno
priključitev k Občini Duplek,

– predlog Občinskega sveta občine Bled za spremem-
bo občinskih meja na območju Krajevne skupnosti Gorje,

– predlog Sveta vaške skupnosti Hrastje za izločitev
območja naselja Hrastje iz Občine Šenčur in njegovo priklju-
čitev k Mestni Občini Kranj,

– predlog zbora občanov zaselka Jelenca za izločitev
območja zaselka Jelenca (v naselju Marija Reka) iz Občine
Prebold in njegovo priključitev k Občini Trbovlje,

– predlog Občinskih svetov občine Videm in Občine
Hajdina za izločitev območja naselja Lancova vas pri Ptuju iz
Občine Videm ter njegovo priključitev k Občini Hajdina,

– predlog poslanca Državnega zbora Milana Kopušarja
za izločitev območja dela naselja Letuš iz Občine Braslovče
in njegovo priključitev k Občini Šmartno ob Paki,

– predlog Občinskega sveta občine Moravske Toplice
in Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota (na
pobudo Krajevne skupnosti Martjanci) za izločitev območja
Krajevne skupnosti Martjanci iz Občine Moravske Toplice in
njeno priključitev k Občini Murska Sobota,

– predlog poslanke Državnega zbora Cvete Zalokar
Oražem za začetek postopka za spremembo območja Obči-
ne Mengeš z izločitvijo območja dela občine in njegovo
priključitvijo k Občini Domžale,

– predlog poslanca Državnega zbora Milana Kopušarja
za izločitev dela območja Mestne občine Velenje (delov
območij naselij Družmirje in Preloge) in njegovo priključitev
k Občini Šoštanj,

– predlog Občinskega sveta občine Radovljica za spre-
membo območja občine oziroma občinske meje Občine
Radovljica (sprememba poteka občinske meje na Jelovici –
meje z Občino Bohinj),

– predlog Občinskega sveta občine Železniki in Ob-
činskega sveta občine Škofja Loka za izločitev območja
naselja Sv. Lenart iz Občine Železniki in njegovo priključitev
k Občini Škofja Loka,

– predlog Občinskega sveta občine Litija za priključitev
območja dela naselja Tirna – hišne številke 46, 47, 48 in
49, ki leži na območju Občine Zagorje ob Savi v Občino
Litijo (na pobudo Sveta krajevne skupnosti Sava).

4. pobuda za spremembo območja občine:
– pobuda občanov naselja Hlaponci za izločitev obmo-

čja naselja Hlaponci iz Občine Juršinci in njegovo priključi-
tev k Občini Dornava.

5. predlogi za spremembo imena občine:
– predlog Občinskega sveta občine Dobrova-Polhov

Gradec za spremembo imena Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec v ime Dobrova,

– predlog Občinskega sveta občine Miklavž na Drav-
skem polju za spremembo imena Občine Miklavž na Drav-
skem polju v ime Miklavž,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za spremembo imena Občine Šentjur pri Celju v ime Šen-
tjur.

6. predlogi za spremembo statusa občine:
– predlog župana Občine Bled za ustanovitev Mestne

občine Bled,
– predlog Občinskega sveta občine Jesenice za zače-

tek postopka za pridobitev statusa Mestne občine Jesenice,
– predlog Občinskega sveta občine Kamnik za ustano-

vitev nove Občine Kamnik z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Kamnik-Duplica, Kamnik-Center, Kamnik-Novi trg,
Kamnik-Perovo, Kamnik-Zaprice, Mekinje, Nevlje, Tunjice,
Podgorje, Šmarca in Volčji potok iz Občine Kamnik kot
Mestne občine Kamnik,

– predlog Občinskega sveta občine Radovljica za za-
četek postopka za ustanovitev Mestne občine Radovljica,

– predlog Občinskega sveta občine Škofja Loka za
začetek postopka za ustanovitev Mestne občine Škofja
Loka.

7. predlog za izvedbo odločb Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 in
U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998:

– predlog Državljanske pobude “Slovenska Istra“, Inici-
ative za ustanovitev občin 6+1 in Društva “Istrski preporod“
za izvršitev odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 in U-I-301/98 z dne
17. 9. 1998 in oblikovanje z ustavo skladnih novih občin na
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območju sedanje Mestne občine Koper (pobuda za ustano-
vitev novih občin Ankaran-Hrvatini, Dekani, Gračišče, Mare-
zige, Škofije in Šmarje z izločitvijo območij krajevnih sku-
pnosti s strnjenimi naselji, ki se združujejo v nove občine, iz
sedanje Mestne občine Koper).

II
Državni zbor ugotavlja, da so bile potem, ko je posa-

mezne vlagatelje pozval k dopolnitvi vlog, upoštevaje ZPUO-
DO, po izteku za to postavljenega roka na podlagi 7., 8. in
9. člena ZPUODO v skladu s III. in IV. točko sklepa Državne-
ga zbora v predhodnem postopku v Državni zbor Republike
Slovenije vložene naslednje pravočasne in popolne vloge,
glede katerih se postopek nadaljuje:

1. predlogi za ustanovitev občin ter za določitev njiho-
vih območij:

a) ki so jih kot predlagatelji vložili poslanci/ke Državne-
ga zbora Republike Slovenije:

– predlog poslanca Državnega zbora Jožefa Jerovška
za ustanovitev Občine Makole z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Makole iz Občine Slovenska Bistrica,

– predlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan (in
predlog zbora občanov Krajevne skupnosti Rakek) za usta-
novitev Občine Rakek z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Rakek iz Občine Cerknica,

– predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka (in
predlog Sveta krajevne skupnosti Središče ob Dravi) za
ustanovitev Občine Središče ob Dravi z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Središče ob Dravi iz Občine Ormož,

– predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka za
ustanovitev Občine Sv. Tomaž z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Sv. Tomaž iz Občine Ormož,

– predlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan (in
predlog Sveta krajevne skupnosti Šentjošt) za ustanovitev
Občine Šentjošt z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Šentjošt iz Občine Dobrova-Polhov Gradec;

b) ki so jih kot predlagatelji vložili občinski sveti:
– predlog Občinskega sveta občine Brežice za ustano-

vitev Občine Bizeljsko z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Bizeljsko iz Občine Brežice,

– predlog Občinskega sveta občine Brežice za ustano-
vitev Občine Dobova z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Dobova iz Občine Brežice,

– predlog Občinskega sveta občine Litija za ustanovi-
tev Občine Dole pri Litiji z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Dole pri Litiji iz Občine Litija,

– predlog Občinskega sveta občine Bled za ustanovi-
tev Občine Gorje z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Gorje iz Občine Bled,

– predlog Občinskega sveta občine Kamnik za ustano-
vitev nove Občine Kamnik z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Kamnik-Duplica, Kamnik-Center, Kamnik-Novi trg,
Kamnik-Perovo, Kamnik-Zaprice, Mekinje, Nevlje, Tunjice,
Podgorje, Šmarca in Volčji potok iz Občine Kamnik,

– predlog Občinskega sveta občine Kamnik za ustano-
vitev Občine Kamniška Bistrica z izločitvijo območij Krajevne
skupnosti Kamniška Bistrica, Krajevne skupnosti Godič in
Krajevne skupnosti Črna iz Občine Kamnik,

– predlog Občinskega sveta občine Videm za ustanovi-
tev Občine Leskovec z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Leskovec iz Občine Videm,

– predlog Občinskega sveta občine Rogašovci za usta-
novitev Občine Pertoča z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Pertoča iz Občine Rogašovci,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Planina z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Planina iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Ponikva z izločitvijo območja Krajev-
ne skupnosti Ponikva iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog Občinskega sveta občine Mozirje za ustano-
vitev Občine Rečica ob Savinji z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Rečica ob Savinji iz Občine Mozirje,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za ustanovitev Občine Šentjur z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Šentjur, Šentjur okolica, Blagovna, Dramlje in
Kalobje iz Občine Šentjur pri Celju,

– predlog Občinskega sveta občine Litija za ustanovi-
tev Občine Šmartno pri Litiji z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Šmartno pri Litiji, Javorje, Kostrevnica, Jablaniška
dolina (brez naselij Breg in Tenetiše), Štangarske poljane,
Vintarjevec, Velika Štanga in Primskovo iz Občine Litija;

c) ki so jih kot predlagatelji vložili sveti krajevnih ali
vaških skupnosti ali zbori občanov:

– predlog Sveta krajevne skupnosti Bogojina in Sveta
krajevne skupnosti Filovci za ustanovitev Občine Bogojina z
izločitvijo območja Krajevne skupnosti Bogojina in Krajevne
skupnosti Filovci iz Občine Moravske Toplice,

– predlog zbora občanov Cirkulan za ustanovitev Obči-
ne Cirkulane z izločitvijo območij vasi Brezovec, Cirkulane,
Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje,
Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina, Veliki Vrh iz Občine Gori-
šnica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Frankolovo za usta-
novitev Občine Frankolovo z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Frankolovo iz Občine Vojnik,

– predlog zbora občanov na območju krajevnega od-
bora Krajevne skupnosti Gomilsko za ustanovitev Občine
Gomilsko z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Gomilsko
iz Občine Braslovče,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Hoče in Sveta kra-
jevne skupnosti Reka-Pohorje za ustanovitev Občine Hoče z
izločitvijo območja Krajevne skupnosti Hoče in območja
Krajevne skupnosti Reka-Pohorje iz Občine Hoče-Slivnica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Mesto Idrija in Sve-
ta krajevne skupnosti Vojsko za ustanovitev Občine Idrija z
izločitvijo območja Krajevne skupnosti Mesto Idrija in Krajev-
ne skupnosti Vojsko iz Občine Idrija,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Izlake za ustanovi-
tev Občine Izlake z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Izlake iz Občine Zagorje ob Savi,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na
Krki za ustanovitev Občine Kostanjevica na Krki z izločitvijo
območja Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki iz Občine
Krško,

– predlog Sveta mestne skupnosti Litija in svetov kra-
jevnih skupnosti Jevnica, Kresnice, Ribče, Hotič, Vače, Sa-
va, Gabrovka, Spodnji Log, Polšnik, Konjšica in Jablaniška
dolina za ustanovitev nove Občine Litija z izločitvijo območij
krajevnih skupnosti Jevnica, Kresnice, Ribče, Hotič, Vače,
Sava, Gabrovka, Spodnji Log, Polšnik, Konjšica, Jablaniška
dolina in območja Mestne skupnosti Litija iz Občine Litija,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Dragomer-Lukovi-
ca in Sveta krajevne skupnosti Log pri Brezovici za ustanovi-
tev Občine Log-Dragomer z izločitvijo območij Krajevne sku-
pnosti Dragomer-Lukovica in Krajevne skupnosti Log pri
Brezovici iz Občine Vrhnika,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja za
ustanovitev Občine Mala Nedelja z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Mala Nedelja iz Občine Ljutomer,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Mokronog za usta-
novitev Občine Mokronog z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Mokronog iz Občine Trebnje,
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– predlog Sveta krajevne skupnosti Bela Cerkev, Sveta
krajevne skupnosti Otočec in Sveta krajevne skupnosti Šmar-
jeta za ustanovitev Občine Otočec-Šmarješke Toplice z izlo-
čitvijo območij krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Otočec in
Šmarjeta iz Mestne občine Novo mesto,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Podnanos za usta-
novitev Občine Podnanos z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Podnanos iz Občine Vipava,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Podpeč-Preserje
za ustanovitev Občine Podpeč-Preserje z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje iz Občine Brezovica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Polhov Gradec za
ustanovitev Občine Polhov Gradec z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Polhov Gradec iz Občine Dobrova-Polhov
Gradec,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Poljane za ustano-
vitev Občine Poljane z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Poljane iz Občine Gorenja vas-Poljane,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Poljčane za usta-
novitev Občine Poljčane z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Poljčane iz Občine Slovenska Bistrica,

– predlog zbora občanov Krajevne skupnosti Rakek (in
predlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan) za ustano-
vitev Občine Rakek z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Rakek iz Občine Cerknica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Rakitna za ustano-
vitev Občine Rakitna z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Rakitna iz Občine Brezovica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Renče, Sveta Kra-
jevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga in Sveta krajevne
skupnosti Vogrsko za ustanovitev Občine Renče-Vogrsko z
izločitvijo območij krajevnih skupnosti Renče, Bukovica-Vol-
čja Draga in Vogrsko iz Mestne občine Nova Gorica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Rimske Toplice za
ustanovitev Občine Rimske Toplice z izločitvijo območja
Krajevne skupnosti Rimske Toplice iz Občine Laško,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Spodnja Idrija, Sve-
ta krajevne skupnosti Kanomlja, Sveta krajevne skupnosti
Ledine in Sveta krajevne skupnosti Krnice-Masore za usta-
novitev Občine Spodnja Idrija z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Spodnja Idrija, Kanomlja, Ledine in Krnice Maso-
re iz Občine Idrija,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Središče ob Dravi
(in predlog poslanca Državnega zbora Alojza Soka) za usta-
novitev Občine Središče ob Dravi z izločitvijo Krajevne sku-
pnosti Središče ob Dravi iz Občine Ormož,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Straža za ustanovi-
tev Občine Straža z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Straža iz Mestne občine Novo mesto,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Sv. Jurij v Sloven-
skih goricah za ustanovitev Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Sv. Jurij v
Slovenskih goricah iz Občine Lenart,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah za ustanovitev Občine Sv. Trojica v Sloven-
skih goricah z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Sveta
Trojica v Slovenskih goricah iz Občine Lenart,

– predlog zbora občanov Krajevne skupnosti Šentjanž
za ustanovitev Občine Šentjanž pri Dravogradu z izločitvijo
območja Krajevne skupnosti Šentjanž iz Občine Dravograd,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Šentjošt (in pre-
dlog poslanke Državnega zbora Majde Zupan) za ustanovi-
tev Občine Šentjošt z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Šentjošt iz Občine Dobrova-Polhov Gradec,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Šentrupert za usta-
novitev Občine Šentrupert z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Šentrupert iz Občine Trebnje,

– predlog svetov primestnih vaških skupnosti za usta-
novitev Občine Šmartno pri Slovenj Gradcu z izločitvijo ob-
močij krajevnih skupnosti Šmartno, Legen in Turiška vas iz
Mestne občine Slovenj Gradec,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Krško za ustanovi-
tev Občine Videm-Krško z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti mesta Krško iz Občine Krško,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Vinica za ustanovi-
tev Občine Vinica z izločitvijo območja Krajevne skupnosti
Vinica iz Občine Črnomelj,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Višnja Gora za usta-
novitev Občine Višnja Gora z izločitvijo območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora iz Občine Ivančna Gorica,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Voličina za ustano-
vitev Občina Voličina z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Voličina iz Občine Lenart.

2. predlogi za spremembe območij občin:
a) ki so jih kot predlagatelji vložili poslanci/ke Državne-

ga zbora Republike Slovenije:
– predlog poslanca Državnega zbora mag. Janeza

Krambergerja za začetek postopka za izločitev območij na-
selij Dogoše in Metava iz Mestne občine Maribor in njuno
priključitev k Občini Duplek;

b) ki so jih kot predlagatelji vložili občinski sveti:
– predlog Občinskih svetov občine Videm in Občine

Hajdina za izločitev območja naselja Lancova vas pri Ptuju iz
Občine Videm ter njegovo priključitev k Občini Hajdina,

– predlog Občinskega sveta občine Železniki in Ob-
činskega sveta občine Škofja Loka za izločitev območja
naselja Sv. Lenart iz Občine Železniki in njegovo priključitev
k Občini Škofja Loka;

c) ki sta ju kot predlagatelja vložila svet krajevne in svet
vaške skupnosti:

– predlog Sveta vaške skupnosti Hrastje za izločitev
območja naselja Hrastje iz Občine Šenčur in njegovo priklju-
čitev k Mestni občini Kranj,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Martjanci za izloči-
tev območja Krajevne skupnosti Martjanci iz Občine Morav-
ske Toplice in njegovo priključitev k Občini Murska Sobota.

3. predlogi za spremembo imena občine:
a) ki so jih kot predlagatelji vložili občinski sveti:
– predlog Občinskega sveta občine Dobrova-Polhov

Gradec za spremembo imena Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec v ime Dobrova,

– predlog Občinskega sveta občine Miklavž na Drav-
skem polju za spremembo imena Občine Miklavž na Drav-
skem polju v ime Miklavž,

– predlog Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
za spremembo imena Občine Šentjur pri Celju v ime Šen-
tjur.

4. predlogi za spremembo statusa občine:
a) ki so jih kot predlagatelji vložili občinski sveti:
– predlog Občinskega sveta občine Jesenice za zače-

tek postopka za ustanovitev Mestne občine Jesenice,
– predlog Občinskega sveta občine Radovljica za za-

četek postopka za ustanovitev Mestne občine Radovljica,
– predlog Občinskega sveta občine Škofja Loka za

začetek postopka za ustanovitev Mestne občine Škofja
Loka.

III
Državni zbor Republike Slovenije pošilja v skladu z

10. členom zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij občinskim svetom ustreznih ob-
čin v mnenje predloge, ki so jih predložili predlagatelji iz
6. in 8. člena ZPUODO.
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Občinski sveti ustreznih občin dajo mnenje k predlo-
gom po njihovi obravnavi na zborih občanov v tridesetih
dneh po njihovi vročitvi. Župani občin pošljejo mnenja ob-
činskih svetov Državnemu zboru Republike Slovenije.

IV
Državni zbor ugotavlja, da kljub pozivu Odbora Držav-

nega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko za do-
polnitev vlog na podlagi V. točke sklepa Državnega zbora
ostajajo nepopolne naslednje vloge:

1. za ustanovitev občin ter za določitev njihovih obmo-
čij:

a) ki so jih kot predlagatelji vložili sveti krajevnih in svet
mestne skupnosti:

– pobuda Sveta mestne skupnosti Litija za ustanovitev
nove Občine Litija z izločitvijo dela Občine Litija oziroma za
razdelitev Občine Litija na Občino Litija in Občino Šmartno,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Kamnik-Center za
ustanovitev nove Občine Kamnik z izločitvijo območij kata-
strskih Občin Kamnik, Podgorje, Šmarca, Volčji potok, Tu-
njice, Košiše, Mekinje, Nevlje in Tučna iz sedanje Občine
Kamnik,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Topolšica za usta-
novitev Občine Topolšica z izločitvijo območja Krajevne sku-
pnosti Topolšica iz Občine Šoštanj,

– predlog Sveta krajevne skupnosti Zg. Polskava za
ustanovitev Občine Zg. Polskava z izločitvijo območja Kra-
jevne skupnosti Zg. Polskava iz Občine Slovenska Bistrica.

Državni zbor bo v skladu s V. točko sklepa Državnega
zbora pobudnike in predlagatelje navedenih vlog pisno ob-
vestil, da jih je s sklepom zavrgel kot nepopolne ter jih poučil
o možnem pravnem sredstvu zoper to odločitev.

V
Državni zbor ugotavlja, da v postopek niso vključene

naslednje vloge, ker so vložene nepravilno ali nepravoča-
sno:

1. za ustanovitev občin:
a) ki so jih vložili sveti krajevnih skupnosti in svet me-

stne skupnosti:
– pobuda Sveta mestne skupnosti Litija za ustanovitev

nove Občine Litija z izločitvijo dela Občine Litija oziroma za
razdelitev Občine Litija na Občino Litija in Občino Šmartno,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Makole za ustano-
vitev Občine Makole z izločitvijo območja Krajevne skupno-
sti Makole iz Občine Slovenska Bistrica,

– pobuda Krajevne skupnosti Moste za ustanovitev Ob-
čine Moste z izločitvijo območja Krajevne skupnosti Moste
iz Občine Kamnik,

– pobuda Sveta krajevne skupnosti Selca in Sveta kra-
jevne skupnosti Dolenja vas za ustanovitev Občine Selca z
izločitvijo območij krajevnih skupnosti Selca in Dolenja vas
iz Občine Železniki.

2. za spremembo statusa občine:
– predlog župana in Občinskega sveta občine Bled za

ustanovitev Mestne občine Bled,
– predlog Občinskega sveta občine Kamnik za ustano-

vitev nove Občine Kamnik z izločitvijo območij krajevnih
skupnosti Kamnik-Duplica, Kamnik-Center, Kamnik-Novi trg,
Kamnik-Perovo, Kamnik-Zaprice, Mekinje, Nevlje, Tunjice,
Podgorje, Šmarca in Volčji potok iz Občine Kamnik kot
Mestne občine Kamnik.

Državni zbor bo v skladu s V. točko sklepa Državnega
zbora vlagatelje navedenih vlog pisno obvestil, da jih je s

sklepom zavrgel kot nepravilne oziroma prepozno vložene
ter jih poučil o možnem pravnem sredstvu zoper to odloči-
tev.

3. predlog za izvedbo odločb Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 in
U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998:

– predlog Državljanske pobude “Slovenska Istra“, Inici-
ative za ustanovitev občin 6+1 in Društva “Istrski preporod“
za izvršitev odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 in U-I-301/98 z dne
17. 9. 1998 in oblikovanje z ustavo skladnih novih občin na
območju sedanje Mestne občine Koper. Navedeni predla-
gatelji niso pobudniki ali predlagatelji po ustavi in ZPUODO.

VI
Državni zbor ugotavlja, da so bile v predhodnem po-

stopku v Državni zbor vložene tudi vloge, ki se nanašajo na
teritorialno spremembo poteka občinskih meja v delu nase-
lja. Za navedene vloge ni zakonske podlage po ZPUODO,
ker potek meja med lokalnimi skupnostmi ureja 75. člen
zakona o evidentiranju nepremičnin, Državne meje in pro-
storskih enot (Uradni list RS, št. 52/00; v nadaljevanju:
ZENDMPE), ki sodi v pristojnost Ministrstva za okolje in
prostor. Državni zbor zato odstopa Ministrstvu za okolje in
prostor naslednje vloge:

1. za spremembo območij občin v delu naselja:
a) ki so jih kot predlagatelji vložili poslanci/ke Državne-

ga zbora Republike Slovenije:
– predlog poslanca Državnega zbora Milana Kopušarja

za izločitev območja dela naselja Letuš iz Občine Braslovče
in njegovo priključitev k Občini Šmartno ob Paki,

– predlog poslanke Državnega zbora Cvete Zalokar
Oražem za začetek postopka za spremembo območja Obči-
ne Mengeš z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k
Občini Domžale,

– predlog poslanca Državnega zbora Milana Kopušarja
za izločitev dela območja Mestne občine Velenje (delov
območij naselij Družmirje in Preloge) in njegovo priključitev
k Občini Šoštanj;

b) ki so jih kot predlagatelji vložili občinski sveti:
– predlog Občinskega sveta občine Bled za spremem-

bo občinskih meja na območju Krajevne skupnosti Bohinj-
ska Bela,

– predlog Občinskega sveta občine Bled za spremem-
bo občinskih meja na območju Krajevne skupnosti Gorje,

– predlog Občinskega sveta občine Dornava za izloči-
tev območja dela naselja Hlaponci iz Občine Juršinci in
njegovo priključitev k Občini Dornava,

– predlog Občinskega sveta občine Radovljica za spre-
membo območja občine oziroma občinske meje Občine
Radovljica (sprememba poteka občinske meje na Jelovici –
meje z Občino Bohinj),

– predlog Občinskega sveta občine Litija za priključitev
območja dela naselja Tirna – hišne številke 46, 47, 48 in
49, ki leži na območju Občine Zagorje ob Savi v Občino
Litijo (na pobudo Krajevne skupnosti Sava);

c) ki jo je kot predlagatelj vložil zbor občanov:
– predlog zbora občanov zaselka Jelenca za izločitev

območja zaselka Jelenca (v naselju Marija Reka) iz Občine
Prebold in njegovo priključitev k Občini Trbovlje.

Državni zbor bo pisno obvestil predlagatelje navedenih
vlog, da vloga ni vložena v skladu z ZPUODO in se bo
reševala v skladu z ZENDMPE. Ministrstvo za notranje zade-
ve in Geodetska uprava bosta za lažje in enotno urejanje
navedene problematike občinam posredovala ustrezna na-
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vodila, da bodo lahko v praksi izvedle vse ustrezne postopke
v skladu z veljavno zakonodajo.

Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA

4739. Odredba o priglasitvi posebnih linijskih
prevozov

Na podlagi 34. in 50. člena zakona o prevozih v cest-
nem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister za
promet

O D R E D B O
o priglasitvi posebnih linijskih prevozov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S to odredbo se ureja način, postopek in vrsta podat-

kov za obvezno priglasitev posebnih linijskih prevozov potni-
kov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

Vsi v tej odredbi uporabljeni izrazi imajo enak pomen,
kot ga imajo v zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 59/01, v nadaljnjem besedilu: ZPCP) in drugih
predpisih s področja cestnega prometa ter mednarodnih
pogodbah.

II. POSTOPEK PRIGLASITVE

2. člen
Prevozniki, ki opravljajo posebne linijske prevoze pot-

nikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, mo-
rajo v osmih dneh od sklenitve pogodbe o prevozu o tem
obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste (v nadalj-
njem besedilu: direkcija), ki vodi register posebnih linijskih
prevozov.

Priglasitev posebnih linijskih prevozov prevozniki iz
prejšnjega odstavka posredujejo na obrazcu, ki je kot pri-
loga sestavni del te odredbe in mora vsebovati naslednje
podatke:

– naziv-firma in naslov prevoznika,
– davčna številka prevoznika,

– naziv oziroma firma ter naslov naročnika prevoza,
– vrsta potnikov, ki se prevažajo,
– relacije prevozov,
– število potnikov po pogodbi,
– rok veljavnosti pogodbe.

3. člen
O prenehanju opravljanja posebnega linijskega prevo-

za potnikov je prevoznik dolžan obvestiti direkcijo v roku 14
dni. O ostalih spremembah podatkov iz prejšnjega člena so
prevozniki dolžni direkcijo obvestiti enkrat letno ob začetku
prometnega leta (v mesecu septembru).

4. člen
Prevozniki, ki imajo ustrezno informacijsko opremo,

podatke iz 2. člena posredujejo direkciji tudi v elektronski
obliki na elektronski naslov (mzp.subvencije@gov.si).

Podatki morajo biti posredovani v obliki tabele progra-
ma MS Word 97 ali starejši. Struktura tabele je enaka kot na
obrazcu, ki je priloga te odredbe.

5. člen
Prevozniki, ki vložijo vlogo za izdajo dovoljenja za oprav-

ljanje posebnih linijskih prevozov potnikov v skladu s četrtim
in petim odstavkom 34. člena ZPCP, morajo v vlogi navesti
tudi vse podatke iz 2. člena te odredbe.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
Vse naloge, ki jih po tej odredbi opravlja direkcija, do

prenosa nalog na direkcijo opravlja Ministrstvo za promet.

7. člen
Priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov v med-

narodnem cestnem prometu se začne izvajati z dnem pol-
nopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skup-
nosti.

8. člen
Prevozniki, ki so v času do uveljavitve te odredbe že

opravili priglasitev posebnih linijskih prevozov, morajo pri-
glasitev dopolniti na obrazcu, predpisanim s to odredbo, v
roku 30 dni od uveljavitve te odredbe.

9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2656-11/2001
Ljubljana, dne 16. novembra 2001.

Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

PRILOGA – obrazec priglasitve:

Naziv-firma prevoznika Davčna št. Naziv-firma ter naslov Vrsta Relacije prevozov  Št. potnikov Veljavnost
in naslov prevoznika prevoznika naročnika potnikov po pogodbi pogodbe 



Stran 9172 / Št. 94 / 27. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije

4740. Navodilo o ravnanju s kemikalijami v tekočem
stanju ter nafto in njenimi derivati v tovornem
pristanišču Koper

Na podlagi 69., 71. in 76. člena pomorskega zakonika
(Uradni list RS, št. 26/01) izdaja minister za promet v sogla-
sju z ministrom za okolje in prostor

N A V O D I L O
o ravnanju s kemikalijami v tekočem stanju

ter nafto in njenimi derivati v tovornem
pristanišču Koper

A) SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Izkrcevanje, prekrcevanje in vkrcevanje kemikalij ter

nafte in njenih derivatov, ki se prevažajo v tekočem stanju (v
nadaljnjem besedilu: ravnanje s tovorom) v tovornem prista-
nišču Koper (v nadaljnjem besedilu: pristanišče) se opravlja
v skladu s tem navodilom.

Navodilo je obvezno za tankerje, ki pristajajo na termi-
nalih v bazenu II, pravne in fizične osebe, ki v pristanišču
ravnajo s tovorom, ter pravne in fizične osebe, ki uporabljajo
terminale v pristanišču.

2. člen
Kadarkoli se v bazenu II pristanišča ravna s tovorom,

mora biti na tankerjih prisoten predstavnik terminala.

3. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadalj-

njem besedilu: uprava) prepove ravnanje s tovorom, kadar
niso izvedeni vsi ukrepi, določeni s tem navodilom ter drugi-
mi predpisi, kot tudi takrat, kadar pri ravnanju s tovorom ni
prisotna strokovna oseba, predvidena v prejšnjem členu
tega navodila.

4. člen
Poveljnik tankerja mora pred začetkom ravnanja s tovo-

rom podati na posebnem obrazcu upravi pisno izjavo, v
kateri navede vrsto tovora, ki ga prevaža in zagotavlja, da je
ladja v tehničnem smislu pripravljena za ravnanje s tovorom.
Dežurni delavec uprave mora prejem te izjave pisno potrditi.

5. člen
Tankerji za prevoz tovora se lahko zasidrajo na sidrišču

pred pristaniščem, severno od oznake varnih voda, toda
najmanj eno miljo od obale.

6. člen
Tanker za prevoz tovora se sme zadrževati na terminalu

v bazenu II toliko časa, dokler traja ravnanje s tovorom ali
nakladanje bunkerja oziroma dokler se opravljajo adminis-
trativni posli, ki se nanašajo na odhod tankerja.

B) PRIVEZ IN ODVEZ TANKERJEV

7. člen
Privezovanje, odvezovanje in manevriranje tankerja so

dovoljeni ob ugodnem vremenu in pod strokovnim vodstvom
pristaniškega pilota.

8. člen
Pri prihodu in odhodu iz terminala mora imeti tanker, ki

ima manj kot 3000 BT, pomoč vsaj enega vlačilca, če ima
več kot 3000 BT, pa pomoč dveh vlačilcev.

Vlačilci, ki se uporabljajo za pomoč tankerjev, morajo
imeti vse ustrezne naprave za gašenje požara na tankerjih in
posadko, ki je izurjena za gašenje požarov na tankerjih v
skladu s predpisi, ki urejajo pooblastila pomorščakov.

9. člen
Brez predhodnega soglasja uprave je na terminalih v

bazenu II prepovedano privezati ladjo drugo ob drugi. Tak
privez uprava dovoli le v izjemnih primerih pod pogojem, da
tanker, ki je že privezan ob obali v času manevriranja druge
ladje, preneha ravnati s tovorom.

10. člen
Pred začetkom ravnanja s tovorom mora biti tanker

dobro in varno privezan z ustreznimi vrvmi k obali tako, da se
ne more poškodovati obala, prekladalne naprave ali sama
ladja.

Med ravnanjem s tovorom ob obali mora posadka tan-
kerja skrbeti, da je tanker vedno v stiku z odbojniki, zato
mora storiti vse potrebno, da so privezne vrvi vedno pravilno
zategnjene.

11. člen
Dokler se tanker nahaja privezan v bazenu II, mora

imeti stalno pripravljeno dobro vlačilno vrv ustrezne debeline
in dolžine z enim koncem čvrsto privezane za bitvo.

Vlačilna vrv mora biti pripravljena tako, da je kos vrvi z
zanko spuščen zunaj ladje do enega metra nad morsko
površino, da jo v primeru potrebe vlačilec lahko prevzame in
ladjo odvleče iz ogroženega področja.

C) SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

12. člen
Ko je tanker privezan, predstavnik terminala, ki ravna s

tovorom, in odgovorni častnik določita:
– dovoljeno mesto za kajenje;
– morebitne omejitve uporabe kuhinjskih pripomočkov

v kuhinji;
– priglasitve del z odprtim ognjem;
– priglasitve pomembnih aktivnosti v okolici;
– informacije o varnostnih predpisih in predpisih o pre-

prečevanju onesnaženja;
– sredstva za klic v sili (gasilci, zdravnik, policija, in

podobno);
– izmenjavo informacij o sredstvih za gašenje požara,

ki so na voljo terminalu in na tankerju;
– dejanja, ki jih mora opraviti posadka tankerja in de-

lavci terminala v primeru požara ali kakšne druge nevarnosti;
– druge varnostne ukrepe pred začetkom ravnanja s

tovorom.

13. člen
Takoj ob prihodu na terminal, kjer se bo ravnalo s

tovorom, je potrebno priključiti platnene požarne cevi na
glavni požarni vod, eno pred in eno za glavnim priključkom.
Prav tako je potrebno ob glavnem priključku pripraviti tudi
prenosne gasilne aparate in mednarodno priključnico za
gašenje požara.
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14. člen
Glavni stroj, kotli, krmilni stroj in druge naprave, ki so

potrebne za vodenje ladje, morajo biti pripravljene tako, da
je ladja v najkrajšem času pripravljena za izplutje iz pristani-
šča.

15. člen
Priključki črpalnih cevi na tankerju ali na obali ali kjer-

koli, kjer črpalna cev ni enotna – združena, morajo biti
zatisnjeni do skrajne mere ter opremljeni z lovilnimi naprava-
mi – koriti, ki imajo bodisi takšen volumen bodisi drugo
tehnično napravo, ki je v stanju sprejeti količino tovora v
tekočem stanju, katera bi se razlila iz črpalne cevi, če bi bila
oba ventila, na tankerju ali obali, zaprta.

16. člen
Glavni ladijski siz ali drugo sredstvo za dostop na ladjo

mora biti opremljen z mrežo ter rešilnim obročem z vrvico.
Obala ob dostopu na ladjo mora biti opremljena s pri-

merno reševalno opremo. Ponoči mora biti dostop na tanker
dobro in varno osvetljen.

Osebje, ki je v službi na obali in na straži na tankerju,
ne sme dovoliti dostopa na obalo ali na tanker osebi, ki kadi.

17. člen
Ob prihodu na terminal mora posadka tankerja postavi-

ti ob vhodu na ladjo opozorilno tablo z napisom “opozorilo
(warning)”, “prepovedana uporaba odprtega ognja (no na-
ked lights)”, “prepovedano kaditi (no smoking)” in “nezapo-
slenim vstop prepovedan (no unauthorised persons)”.

Opozorila iz prejšnjega odstavka morajo biti postavlje-
na tudi na terminalu.

18. člen
V bližini tankerjev, ki so privezani na terminalu, je pre-

povedano zadrževanje oseb, ki niso člani posadke tankerja
oziroma zaposleni na terminalu.

19. člen
Dostop v ograjene površine bazena II in pristop k tan-

kerju, ki ravna s tovorom je dovoljen le z dovoljenjem po-
oblaščene osebe terminala, ki opravlja ravnanje s tovorom,
za dostop na tanker pa tudi dovoljenje poveljnika.

20. člen
V bližini tankerjev, ki so privezani v bazenu II, je prepo-

vedano zadrževanje oseb, ki niso člani posadke tankerja
oziroma zaposleni na terminalu.

21. člen
Delavci in druge osebe, ki so zaposlene ali prihajajo na

tanker, ne smejo nositi obutve ali imeti pri sebi opreme, ki
lahko povzroči iskrenje.

22. člen
Na tankerju mora biti stalno prisotna najmanj ena tretji-

na članov ladijske posadke vsake službe, tako da v primeru
potrebe lahko opravijo nujne manevre oziroma izplovejo iz
pristanišča.

23. člen
Protipožarna sredstva na tankerju morajo biti vedno

pripravljena za takojšnjo uporabo, tanker pa pripravljen ta-
ko, da v primeru potrebe lahko zapusti pristanišče v najkraj-
šem času.

24. člen
Kadar se opravlja ravnanje s tovorom, morajo biti na

obali pripravljena sredstva, ki so potrebna za varstvo pred
požarom.

25. člen
Tanker in črpališče na terminalu morata biti med seboj

povezana s prenosno VHF radijsko postajo ali imeti kakšno
drugo učinkovito sredstvo za medsebojno obveščanje.

Pred začetkom ravnanja s tovorom se morata predstav-
nik terminala in odgovorni častnik pisno dogovoriti o sistemu
zvez, ki se bo uporabljal pri delu, ter vsebini obvestil. Obve-
stila morajo vsebovati:

– identifikacijo ladje, priveza in tovora;
– pripravljenost na začetek ravnanja s tovorom;
– začetek nakladanja ali razkladanja;
– upočasnitev dela;
– ustavitev nakladanja ali razkladanja, ustavitev v sili;
– morebitne druge signale, za katere sta se stranki

dogovorili.

26. člen
Prepovedana je uporaba “odprtih ognjev” na terminalu

za kemikalije in na tankerjih.
Za “odprti ogenj” se šteje predvsem kajenje, plamen,

ogenj, žareči material, neustrezni tip svetilke, električno var-
jenje, rezanje s plamenom, kovičenje z ognjem ali brez
ognja, štedilniki, če niso zaščiteni pred iskrenjem iz dimni-
ka, prenosno električno orodje, električne črpalke, druga
oprema ter vsi stroji in ročno orodje, ki lahko povzročijo
iskrenje.

27. člen
Na terminalu, kjer se ravna s tovorom, je prepovedano:
– imeti pri sebi vžigalice in vžigalnike ter njihova upo-

raba;
– odnašati z ladje ali drugega plovnega objekta kakr-

šenkoli žareč ali lahko vnetljiv material;
– uporabljati električne naprave, ki ne ustrezajo tehnič-

nim predpisom;
– izvajati kakršnakoli popravila, ki lahko povzročijo is-

krenje;
– čistiti ladje, obale, objekte na obali ali druge zamaza-

ne površine z bencinom ali drugim lahko vnetljivim sred-
stvom;

– nenadzorovano pretakati nafto in njene derivate.

28. člen
Vlačilci ne smejo prihajati in pristajati ob tankerjih, ki

ravnajo s tovorom, če na dimnikih nimajo ustreznih naprav
za zavarovanje pred iskrenjem.

29. člen
V bližini terminala je prepovedana plovba čolnov, razen

tistih, ki pomagajo pri privezu tankerjev ali opravljajo kakšno
drugo nujno nalogo in imajo ustrezno dovoljenje terminala.

Čolni in kopenska vozila, ki se gibajo v bazenu II in
znotraj ograjenega dela terminala, morajo imeti izpuhe zava-
rovane z ustreznimi mrežicami, ki preprečujejo iskrenje.

30. člen
Ravnanje s tovorom se ne sme začeti:
– dokler oseba, določena s strani tankerja kot odgo-

vorna za komunikacijo s terminalom, in odgovorna oseba
terminala ne izpolnita kontrolne liste predpisane v zadnji
izdaji mednarodnih navodil o varnosti oljnih tankerjev in ter-
minalov, ki jih izda Mednarodna ladjarska zbornica;
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– če na vidnih mestih na operativni obali in na tankerju
niso vidno obešena opozorila, ki prepovedujejo dostop ne-
zaposlenim osebam in uporabo “odprtega ognja”;

– če med poveljstvom tankerja in odgovornim strokov-
njakom terminala niso dana medsebojna obvestila, da so vsi
ventili na tankerju in kopnem, ki bodo uporabljeni pri ravna-
nju s tovorom, v brezhibnem stanju;

– če terminal ne razpolaga z ustreznimi napravami za
gašenje požara;

– če v pristanišču ni stalno pripravljen vlačilec, ki v
primeru požara lahko povleče tanker iz pristanišča in poma-
ga pri gašenju požara;

– če tanker ni obdan s plavajočo zaporo in niso storjeni
vsi ukrepi, ki preprečujejo razširitev morebitnega izliva tovo-
ra v morje in s katerimi je mogoče odpraviti onesnaženje
morja;

– če naprave ali plovni objekti za gašenje požara nima-
jo zadostnih količin snovi za gašenje požara (prah, pena,
voda).

31. člen
V času ravnanja s tovorom in črpanja balasta mora biti:
– en član posadke stalno pri glavnem ventilu na tanker-

ju, odgovorni delavec terminala, ki opravlja ravnanje s tovo-
rom, pa pri glavnem ventilu na obali;

– vsak ventilator in pokrov tanka zaprt, odprtine za
merjenje in opazovanje pa prekrite z protipožarnimi mreži-
cami.

32. člen
Pri ravnanju s tovorom in pri čiščenju tankov, v katerih

se je nahajalo tekoče gorivo, morajo tankerji ali druga
plovila:

– izobesiti na najvišjem delu ladje podnevi znak “B”
mednarodnega signalnega kodeksa, ki ga izda Mednarodna
pomorska organizacija, ponoči pa rdečo luč, vidljivo z vseh
strani v oddaljenosti najmanj ene navtične milje;

– vključiti ladijske kuhinje v splošni varnostni sistem;
– prenehati nakladanje ali razkladanje drugih tovorov,

zalog, ladijske opreme, naprav in podobno;
– prepovedati kajenje na vseh mestih razen v posebej

za to določenih prostorih.

33. člen
Ravnanje s tovorom ali oskrba ladje z gorivom (bunkeri-

ranje) se mora takoj zaustaviti:
– med nevihto z grmenjem;
– v primeru požara kjerkoli v pristanišču, bližnji indus-

trijski coni ali na kakšni drugi ladji v pristanišču;
– če pride do izliva nafte ali njenih derivatov v morje;
– ob vsakem izrednem dogodku, ki bi lahko ogrozil

varnost tankerja ali terminala.

34. člen
Odgovorno osebje terminala prekine ravnanje s tovo-

rom v primeru, če veter preseže hitrost 60 km/h (7 BL).
Kadar meteorološko poročilo predvideva pojačanje ve-

tra in morja, ki bi lahko bilo nevarno za ladjo in prekladalne
naprave, mora tanker prenehati ravnati s tovorom in zapusti
pristanišče po nalogu uprave.

35. člen
Če ima tanker sistem inertnega plina, mora takšen

sistem ustrezati predpisanim zahtevam, ki jih mora izpolnje-
vati sistem inertnega plina in so določene v mednarodni
konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974
(Uradni list SFRJ –Mednarodne pogodbe, št. 2/81).

36. člen
Če ima tanker sistem inertnega plina, mora biti tlak

inertnega plina v tankih tovora vedno pozitiven. Količina
kisika v inertnem plinu ne sme presegati 5% prostornine.

Ozračje v kateremkoli delu tanka tovora ne sme vsebo-
vati več kot 8% kisika pri pozitivnem pritisku.

Ravnanje s tovorom je potrebno takoj zaustaviti, če
niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in v primeru
okvare sistema inertnega plina.

37. člen
V inertiranem tanku tovora je potrebno jemati vzorce

tovora v zaprtem sistemu.

D) VARNOSTNI UKREPI ZOPER ONESNAŽENJE OKOLJA

38. člen
Prepovedano je degaziranje ladijskih tankov na podro-

čju terminala in sidrišča. Čiščenje ladijskih tankov je na
področju terminala in sidrišča dovoljeno v skladu z medna-
rodnim kodeksom o gradnji in opremi ladij za prevoz kemi-
kalij v tekočem stanju, ki ga izda Mednarodna pomorska
organizacija.

39. člen
Balastne vode se smejo izprazniti v pristanišču samo z

dovoljenjem uprave na podlagi predhodne analize vzorcev.

40. člen
Med ravnanjem s tovorom morajo biti odprtine za odte-

kanje vode s krova dobro zaprte, da preliti tovor ne bi odte-
kel v morje in ga onesnažil.

41. člen
Poveljnik tankerja ali oseba, ki ga nadomešča, kot tudi

fizična ali pravna oseba, ki opravlja ravnanje s tovorom in
vsakdo, ki opazi, da je prišlo do onesnaženja morja, mora o
tem takoj obvestiti upravo. Ob onesnaženju morja, ki bi
lahko imelo vpliv na okolje izven pristanišča, upravljavec
pristanišča obvesti Center za obveščanje Republike Slove-
nije.

Upravljavec pristanišča in upravljavec terminala, na ka-
terem se opravlja ravnanje s tovorom, morata poskrbeti, da
bo na terminalu organizirana služba za čiščenje onesnaže-
nih površin morja in obale ter za preprečevanje širjenja v
morje izlitih nevarnih in škodljivih tovorov. Upravljavec prista-
nišča organizira službo za preprečevanje onesnaženja in
čiščenje onesnaženih površin morja ter obale na območju
celotnega pristanišča Koper.

V primeru onesnaženja morja ali morske obale s strani
tankerja, ki se nahaja na terminalu, ali s strani fizične ali
pravne osebe, ki opravlja ravnanje s tovorom, je služba za
čiščenje onesnaženih površin morja in obale iz prejšnjega
odstavka dolžna takoj začeti s čiščenjem onesnaženih povr-
šin, ne glede na poznejšo pravico povračila od povzročitelja.

E) POSEBNI VARNOSTNI UKREPI GLEDE RAVNANJA
S KEMIKALIJAMI

42. člen
Tanker za prevoz kemikalij v tekočem stanju sme biti

privezan samo ob terminalu kemikalij in terminalu fosforne
kisline, razen če uprava dovoli privez na drugem mestu.
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Za kemikalije v tekočem stanju po tem navodilu se ne
štejejo kemikalije, ki se prevažajo v sodih, stekleni ali drugi
embalaži.

43. člen
Terminal za kemikalije sme natovarjati, raztovarjati ter

prekladati samo kemikalije, ki so navedene v 44. členu tega
navodila.

V primeru, da želi terminal za kemikalije ravnati s kemi-
kalijami, ki niso zajete v 44. členu tega navodila, mora
uprava pregledati novo napovedane vrste kemikalij, jih razvr-
stiti v varnostne kategorije in dovoliti ali zavrniti ravnanje z
njimi ob odgovarjajočih varnostnih ukrepih. V ta namen mora
terminal za kemikalije napovedati nove kemikalije en mesec
pred predvidenim začetkom ravnanja z njimi.

Če se nekontrolirano pojavi tovor nove kemikalije, ki ni
bil pravočasno napovedan, mora terminal za kemikalije to-
vor odkloniti, dokler ni zadoščeno določbam iz prejšnjega
odstavka.

44. člen
Kemikalije, za katere je dovoljeno ravnanje v pristani-

šču, so razvrščene po kategorijah, predpisanih z mednaro-
dnim kodeksom iz 38. člena tega navodila, in sicer:

– Kategorija A: Dibutil – ftalat, Naftalen;
– Kategorija B: Etilen – diklorid, Ogljikov disulfid, Sti-

ren, Diisobutil – ftalat, Etilen – dibromid, Monoklor benzol,
Perklor – etilen, Dekanol;

– Kategorija C: Furfural, Trikloretilen, Vinil acetat, Žve-
plena kislina, Dušikova kislina, Benzen, Etilen – glikol –
butil – eter, Etilen – glikol – metil – eter, Ftalni andrihid,
Ksilen – m, Ksilen – o, Ksilen – p, Nonanol, Toluen. Butil –
acetat, Cikloheksan, Etil – hexanol, Heksan, Heptan, Iso –
oktanol;

– Kategorija D: Fosforna kislina, Metanol, Metilen –
klorid, Etilen – glikol – etil – eter, Ocetna kislina, Etil –
acetat, Metil – isobutil – keton, Etilen glikol;

– Kategorija III: Aceton, Hexilen – glikol, Butanol, Do-
decil – benzen, Etanol, Glicerin, Isobutanol, Isopropenol,
Metil – etil – keton, Propilen – glikol, Tridekanol, Dioktil
ftalat. Propylol, Etilol, Sabutol, plinsko olje.

Tankerji, ki prevažajo zgoraj omenjene kemikalije v te-
kočem stanju, morajo biti zgrajeni in opremljeni v skladu z
mednarodnim kodeksom iz 38. člena tega navodila.

45. člen
Ravnanje s tovorom kategorije A) se lahko opravlja le

pod nadzorom pomorske inšpekcije.

46. člen
Na kopnem delu terminala za kemikalije mora biti zago-

tovljeno, da odpadne kemikalije ne bodo izlite v morje ali v
centralno kanalizacijsko omrežje, ampak bodo zadržane,
detoksicirane, nevtralizirane ali drugače uničene po speci-
fičnih postopkih.

F) KONČNA DOLOČBA

47. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-3/2001-13
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister za promet

Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.

Minister za okolje in prostor

4741. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o
načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za
spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne
naloge

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in tretjega odstavka
35. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) izdaja minister
za finance

N A V O D I L O
o spremembi in dopolnitvi navodila o načinu

vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje
izvrševanja proračuna, v plačilne naloge

1. člen
1. člen navodila o načinu vpisovanja podatkov, potreb-

nih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
(Uradni list RS, št. 86/99) se spremeni tako, da se glasi:

»S tem navodilom se predpisuje enotni način vpisova-
nja podatkov v plačilne naloge za vsa brezgotovinska in
gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev neposre-
dnih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.«

2. člen
V prvem stavku 3. člena se za besedama državnega

proračuna dodajo besede: »in občinskih proračunov«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunsko postavko in podkonto (P2) sestavljajo

oznaka proračunske postavke iz proračuna Republike Slo-
venije in občinskih proračunov, šifra odhodka iz ekonomske
klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finan-
čnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga ter
kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+6+1 števil-
čni znak).«

V peti odstavek se doda nov stavek, ki se glasi: »Koli-
kor občine nimajo proračunskih postavk, vpišejo štiri ničle«.

3. člen
V prvem stavku 4. člena se za besedama »državnega

proračuna« dodajo besede: »in občinskih proračunov«.

    4. člen
Prvi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo prvi do

šesti odstavek.
V novem prvem odstavku se za besedama »državnega

proračuna« dodajo besede: »in občinskih proračunov«.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Podkonto (P2) sestavljata šifra prihodka iz ekonom-

ske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, fi-
nančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga ter
kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (6+1 številčni
znak).«
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    5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z enim plačilnim nalogom se lahko opravi vplačilo

oziroma izplačilo le za eno šifro prihodka oziroma šifro od-
hodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov
in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in
odplačil dolga.«.

    6. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Proračunski uporabniki v plačilne naloge za vračila

napačno prejetih denarnih sredstev vpišejo podatke za mo-
del 48, pri čemer se za podatek P2 v polje sklicevanje na
številko obremenitve vpiše proračunsko postavko in pod-
konto razreda 2.«

    7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2002.

Št. 401–76/01
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

4742. Seznam zdravil, za katera je bilo od 28. 7. 2001
do 12. 11. 2001 izdano dovoljenje za promet

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

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 28. 7. 2001

do 12. 11. 2001 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-38/01-157
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor

4743. Seznam zdravil, za katera je od 28. 7. 2001 do
12. 11. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

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

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 28. 7. 2001 do 12. 11.
2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Št. 512-39/01-158
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor

4744. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev,
za katera je bilo v času od 26. julija 2001 do
15. novembra 2001 izdano podaljšanje odločbe
o registraciji oziroma sprememba odločbe o
registraciji v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
registriranih fitofarmacevtskih sredstev,

za katera je bilo v času od 26. julija 2001
do 15. novembra 2001 izdano podaljšanje
odločbe o registraciji oziroma sprememba
odločbe o registraciji v Republiki Sloveniji

I
Fitofarmacevtska sredstva, za katera je bilo v času od

26. julija 2001 do 15. novembra 2001 izdano podaljšanje
odločbe o registraciji oziroma sprememba odločbe o regis-
traciji v Republiki Sloveniji:
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* pomen oznak v rubriki Mesto prodaje:
1 fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v kmetijskih apotekah;
2 fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z

mešanim blagom;
3 fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z

mešanim blagom.
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II
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-312/2001
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4745. Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za
uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah
članicah EU in RS

Na podlagi 29. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M*
aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo

kot fitofarmacevtska sredstva
v državah članicah EU in RS

1
Na ta seznam so vpisane aktivne snovi, ki jih je v

revizijskem programu pozitivno ocenila Evropska komisija,
dovolila njihovo uporabo kot fitofarmacevtska sredstva (v
nadaljnjem besedilu: FFS) ter določila njihove pogoje upo-
rabe.

2
Aktivnih snovi, ki so vpisane na ta seznam, ob vložitvi

vloge za registracijo FFS v Republiki Sloveniji ni treba po-
novno ocenjevati. Potrebno pa je za registracijo FFS v Re-
publiki Sloveniji na osnovi v ta seznam vpisane aktivne snovi
oceniti vloženo dokumentacijo za oceno FFS.

3
Seznam pozitivno ocenjenih aktivnih snovi (v nadalj-

njem besedilu: seznam) in pogoji uporabe aktivnih snovi
kot FFS:

* Ta seznam vsebinsko povzema Direktive št. 2000/80/EC, 2001/21/
EC, 2001/28/EC in 2001/47/EC.
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4
Pomen izrazov
– revizijsko poročilo Stalnega odbora za varstvo rastlin

Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: revizijsko poroči-
lo) je končno poročilo, ki ga sprejme omenjeni odbor ob
sprejemu odločitve za vključitev aktivne snovi na seznam
aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot FFS v
državah članicah EU. Pri registraciji FFS v RS je treba upoš-
tevati določbe revizijskih poročil za vsako posamezno aktiv-
no snov. Revizijska poročila so na razpolago pri Upravi RS
za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu:
uprava);

– tehnična čistost aktivne snovi: Podrobnosti o identi-
teti in lastnosti aktivne snovi so navedene v revizijskih poro-
čilih;

– datum uveljavitve v RS je datum uveljavitve določb
tega seznama na ozemlju RS za posamezno aktivno snov.
Do tega datuma mora uprava preklicati vse registracije pri-
pravkov, katerih imetniki nimajo dostopa do varovanih po-
datkov v predloženi dokumentaciji za vključitev aktivne snovi
na seznam v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska
sredstva. Kateri podatki so varovani, je določeno v revizij-
skem poročilu;

– prehodno obdobje je rok, do katerega mora uprava
opraviti postopek revizije za vse registrirane pripravke na
osnovi določene aktivne snovi v skladu s predpisanimi enot-
nimi načeli za ocenjevanje. Če FFS poleg navedene vsebuje
še drugo aktivno snov iz seznama, se upošteva prehodno
obdobje, določeno za drugo aktivno snov, če je le-to daljše.

5
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-279/01
Ljubljana, dne 19. oktobra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4746. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 77/98, 6/99 in 56/99) in 51. členom statu-
ta je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je na 1. seji dne 25. 10. 2001 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o pavšalnih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje
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1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in

14. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer
bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene
storitve in povračila potnih stroškov) 17.530 SIT mesečno.

2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in

21. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer
bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene
storitve in povračila potnih stroškov) 4.160 SIT mesečno.

3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o

zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer

OBČINE

poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povra-
čilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša
526 SIT.

Prispevek se plačuje mesečno oz. od vsake pogodbe
o delu.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 0201-1/6-2001
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.

Predsednica
Skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ana Mokorel l. r.

BELTINCI

4747. Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju
Občine Beltinci

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00, 118/00) ter 3., 25. in 241 člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85,
47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 39/96, 35/97, 73/97, 87/97 in 31/00) je Občin-
ski svet občine Beltinci na 34. redni seji dne 18. 9. 2001
sprejel

O D L O K
o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine

Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se pri urbanističnem načrtovanju nase-

lij in drugih posegov v prostor določa način ravnanja s plo-
dno zemljo na območju Občine Beltinci.

2. člen
Plodna zemlja v smislu tega odloka je dobrina splošnega

javnega pomena. Namen uporabe je določen s tem odlokom.

3. člen
Določbe tega odloka, razen prvih pet alinei 6. člena ne

veljajo pri gradnji stanovanjskih hiš in drugih objektov, ki so v
zasebni lasti.

4. člen
Strokovna opravila pri ravnanju s plodno zemljo po tem

odloku, zlasti pri odstranjevanju, deponiranju in nadaljnji
uporabi opravlja referat za okolje in prostor Občine Beltinci.

II. ODSTRANJEVANJE PLASTI PLODNE ZEMLJE
IN DEPONIRANJE

5. člen
Izvajalci gradbenih del, ki pri izvajanju gradbenih del odko-

pavajo zemljišča ali odkrivajo gramoznice v površini, ki meri
300 m2 in več so dolžni prijaviti začetek gradbenih del Občini
Beltinci najmanj 8 dni pred začetkom del in predložiti projekt
ureditve funkcionalnega zemljišča in geološki elaborat, iz kate-
rega je razvidna vrsta plodne zemlje in debelina plasti. Referat
za okolje in prostor Občine Beltinci določi način odstranjevanja
plodne zemlje, mesto deponiranja in način odlaganja, po pred-
pisu, ki ga izda župan Občine Beltinci.
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6. člen
Izvajalci in referat za okolje in prostor Občine Beltinci

morajo pri ravnanju s plodno zemljo upoštevati naslednje:
– odstranjevati plodno zemljo na način, ki ohranja pr-

votno sestavo in plodnost zemlje;
– odstranjevati plodno zemljo le v suhem vremenu;
– odstranjevati plodno zemljo brez primesi nerodovit-

nega materiala;
– deponirati plodno zemljo na deponije, ki ne smejo

biti višje kot 1,5 m;
– varovati deponirano plodno zemljo pred odtujitvijo in

nenadzorovanimi posegi;
– na območju, kjer se izvajajo gradbena dela, deponi-

rati le tolikšno količino plodne zemlje, ki je potrebna za
ureditev zelenih površin na mestu gradbenega posega, ugo-
tovljeno na podlagi dokumentacije zunanje ureditve;

– višek plodne zemlje deponirati na mestu, ki ga določi
referat za okolje in prostor Občine Beltinci.

III. UPORABA PLODNE ZEMLJE NA STAVBNIH
IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

7. člen
Plodna zemlja se uporablja za ureditev zelenih površin,

za vzdrževanje in obnavljanje zelenih površin, preostalo plo-
dno zemljo se uporablja za nadomestitev in sanacijo kmetij-
skih zemljišč ter gramoznic po programu sanacij.

Praviloma se za nadomestitev in sanacijo kmetijskih
zemljišč uporablja najbolj plodna zemlja, za urejanje zelenih
površin pa manj plodna zemlja. Plodna zemlja, ki preostane
po uporabi v namen iz prvega odstavka tega člena, se lahko
proda. Pogoje prodaje določa Občinski svet občine Beltinci
na podlagi predloga župana Občine Beltinci.

IV. NADZORSTVO

8. člen
Nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega odloka oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe.

V. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
a) Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT

se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši določbe 5. in
6. člena tega odloka.

b) Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če
krši določbe 5. in 6. člena tega odloka.

VI. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/156
Beltinci, dne 18. septembra 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREŽICE

4748. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
UN Mestno jedro Brežice – del kareja C

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne
16. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN

Mestno jedro Brežice – del kareja C

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega načrta mestno jedro Brežice – del kareja C.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Ura-

dnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo organizirana v času trajanja javne

razgrnitve.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-471/00
Brežice, dne 16. novembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

DOBRNA

4749. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu za del zdraviliškega
kompleksa v Dobrni

Na podlagi 39. člena zakna o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 15 člena statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na podla-
gi obravnave na 22. redni seji Občinskega sveta občine
Dobrna, 20. 9. 2001, na korespondenčni seji Občinskega
sveta občine Dobrna, dne 22. 11. 2001 soglasno sprejel
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O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem

načrtu za del zdraviliškega kompleksa
v Dobrni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o zazi-

dalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni (v
nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev zazidalnega
načrta), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko
projekta ZN 44/01 v novembru 2001.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebuje-

jo tekstualni in grafični del, ki sta sestavni dela tega odloka:
A) Tekstualni del,
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi,
2. Uvodni del,
3. Analiza ustvarjenih razmer,
4. Ureditvena situacija,
5. Urbanistično arhitektonski pogoji,
6. Komunala infrastruktura,
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajin-

sko oblikovanje,
8. Varstvo naravne in kulturne dediščine,
9. Vodnogospodarske ureditve,
10. Omejitve in pogoji glede varovanja okolja in za-

ščite,
11. Etape izvajanja,
12. Obveznosti investitorjev in izvajalcev,
13. Ostali pogoji,
14. Soglasja pristojnih organov in organizacij.
B) Odlok

C) Grafični del
Kompleks A
U1 Izsek iz planskega akta M 1 : 5000
U2a Katastrski načrt M 1 : 2880
U3a Geodetska podloga M 1 : 500
U4a Arhitekturna situacija M 1 : 500
U5a Geodetska zazidalna situacija M 1 : 500
U6a Situacija komunalne infrastrukture M 1 : 500
U7a Situacija energetske in telekomunikacijske
infrastrukture M 1 : 500
U8a Načrt gradbenih parcel M 1 : 500
U9a Prerez 1-1 M 1 : 200
U10a Prerez 2-2 M 1 : 200
U11a Prerez 3-3 M 1 : 200
U12a Prerez 4-4 M 1 : 200
U13a Prerez 5-5 M 1 : 200
U14a Prerez 6-6 M 1 : 200
U15a Pogled M 1 : 200
KOMPLEKS B
U1 Izsek iz planskega akta M 1 : 5000
U2b Katastrski načrt M 1 : 1000
U3b Geodetska podloga M 1 : 500
U4b Arhitekturna situacija M 1 : 500
U5b Geodetska zazidalna situacija M 1 : 500
U6b Situacija komunalnih vodov in naprav M 1 : 500
U7b Načrt gradbenih parcel M 1 : 500

II. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITVE
ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
Območje sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta

obsega naslednje parcelne številke:
k.o. Dobrna za kompleks A:1756/1, 1769, 2003,

2002, 2004.
k.o. Dobrna za kompleks B: 1824/3, 1826/7,

1826/10.

4. člen
Območje sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta

obravnava dva kompleksa kompleks A in kompleks B. Kom-
pleks A obravnava spremembo in dopolnitev zazidalnega
načrta med vilo Higiea in hotelom Dobrna, kompleks B
obravnava prizidek stanovanjske hiše Brglez in gradnjo go-
spodarskega objekta.

Območje kompleksa A je razdeljeno na posamezna
ožja območja, ki so razvidna iz grafičnih prilog:

– dovoz s parkirišči, most in servisni prostori,
– bazen s spremljevalnimi prostori in zelenico,
– gostinski lokal kot prizidek k vili Higiea,
– sprememba namembnosti pritličja sobnega trakta ho-

tela Dobrna,
– predvideni povezovalni hodnik z razširjenim central-

nim delom.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE

IN DRUGE POSEGE V PROSTOR

5. člen
V območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v pro-
stor:

– gradnja bazena s spremljevalnimi prostori,
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadome-

stna gradnja,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in tele-

komunikacijskih objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– spremembe namembnosti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja opornih zidov z varovalno ograjo,
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih pro-

storov,
– rušitve.

Razporeditev in namembnost objektov in odprtih pro-
storov Kompleks A

6. člen
Dovoz s parkirišči, most in servisni prostori
Predvidena je izvedba nove dovozne ceste na severni

strani hotela Dobrna s priključkom na lokalno cesto št.
965641. V dolžini ca. 20 m bo cesta izvedena kot tunelska
konstrukcija. Na tem delu, nad cesto je predvidena zelenica
z ograjo na zahodni in južni strani.

Na vzhodni strani hotela Dobrna je predvidena izvedba
16 parkirnih mest za upravo hotela in obiskovalce bazena.
Vhod v pritličje hotela deli parkirišče na severni del, kjer je
predvidena izvedba štirinajst parkirnih mest in južni, kjer je
predvidena izvedba dveh parkirnih mest. Nad severnim de-
lom parkirišča je predvidena pergola, nad južnim delom
parkirišča pa se izvede delno nadstrešnica.
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Nad potokom Toplica se zgradi novi most. Most bo
armiranobetonski s kovinsko ograjo. Širina vozišča bo 5,50m
z obojestranskim pločnikom min. 60 cm. Predvidena je
osvetlitev mosta s štirimi svetilkami.

Na južnem delu povezovalnega hodnika je prizidek ho-
tela Dobrna. V prizidku so predvideni servisni prostori (de-
lavnica in skladišče). V tem delu je predvideno tudi novo
dvigalo za povezavo z obstoječim bazenom in programi ob
njem.

7. člen
Bazen s spremljevalnimi prostori in zelenico
V osrednjem delu kompleksa A med obstoječim kamni-

tim zidom na severu in predvideno dovozno cesto je predvi-
den bazenski del s spremljajočimi prostori. Tlorisno je ob-
jekt nepravilne oblike. Objekt je dvoetažen, in sicer mede-
tažno zamaknjen. V pritličju bazenskega prostora je bazen in
del spremljajočih prostorov. Pod bazenom je podprostor za
potrebe bazenske tehnike in kontrole. Nad pritličnimi po-
možnimi prostori je etaža namenjena spremljajočim dejav-
nostim.

Ob zahodnem robu bazenskega sklopa je predviden
novi zid s kamnito oblogo ob katerem je predvidena zasadi-
tev drevja. Ta del bazenskega sklopa, med predvidenim
kamnitim zidom in pokritim bazenom, je namenjen za poči-
tek.

Ob predvidenem opornem zidu je predvidena zelenica
za počitek z bazenčkom za noge. Bazeni morajo biti oblože-
ni z mozaikom, ostale talne površine v bazenskem in drugih
prostorih so obloženi z nedrsno keramiko ustrezne kvalitete.

8. člen
Gostinski lokal kot prizidek k vili Higiea
Na južni strani vile Higiea je predviden prizidek gostin-

ski lokal, ki se navezuje na vinsko klet v vili Higiea in služi
gostom bazena. Gostinski lokal bo imel ponudbo brezalko-
holnih pijač, piva, toplih napitkov, slaščic, sadnih kup in
sladoleda ter ponudbe obstoječe vinske kleti v vili Higiea, ki
obsega celotno ponudbo hrane, pripravljene v centralni ku-
hinji hotela in pijač.

V kletni etaži gostinskega lokala so predvideni nasled-
nji prostori:

– delilna kuhinja,
– skladišče pijače in embalaže,
– prostor za pomivanje jedilne posode in steklenine,
– shramba slaščic in sladoleda,
– prostor za čistila,
– garderoba za zaposlene s sanitarijami in tuši,
– notranji prostor za goste,
– zunanji prostor za goste.
– povezava z vilo Higiea,
Nad kletno etažo gostinskega lokala se uredi terasa.
Na vzhodni strani terase med obstoječim kamnitim zi-

dom na jugu in vilo na severu je zelenica z obstoječim
studencem.

9. člen
Sprememba namembnosti pritličja sobnega trakta ho-

tela Dobrna
Predvidena je sprememba namembnost pritlične etaže

sobnega trakta hotela Dobrna, na mesto obstoječega zaklo-
nišča in servisnih prostorov se uredijo pisarne za upravo
hotela.

Na severni strani upravnega hotela se prizidajo sto-
pnice.

10. člen
Predvideni povezovalni hodnik z razširjenim centralnim

delom
Predvidena je gradnja povezovalnega hodnika med vilo

Higiea in hotelom Dobrna.
Hodnik povezuje vilo in hotel na nivoju pritličja vile

Higiea in medetažo hotela.
Hodnik je zasnovan kot oporni zid, ki je umeščen v

brežino. Delno je spodnja stena hodnika ob parkirišču hote-
la Dobrna izvedena v steklu.

11. člen
Kompleks B
Kompleks B obravnavo prizidek stanovanjske hiše Br-

glez in gradnjo gospodarskega objekta.
Predvidena je gradnja prizidka na zahodni strani stano-

vanjske hiše za ureditev dodatnih stanovanjskih prostorov.
Na vzhodni strani javne poti, ki deli obravnavani kom-

pleks na stanovanjski in gospodarski del, je predvidena
gradnja gospodarskega poslopja.

Kletna etaža je namenjena kot shramba pridelkov in
skladišče orodja, v pritličju pa se uredijo garaže za osebna
vozila.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

Urbanistično –arhitektonski pogoji
Kompleks A

12. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti
Horizontalni in vertikalni gabariti so prikazani na geo-

detski zazidalni situaciji in prerezih.
Načrtovani posegi v območju lahko odstopajo v pove-

čanje ali pomanjšanje 10%.

13. člen
Strehe in kritina
Streha nad bazenom bo enokapnica z naklonom streši-

ne ca. 3°.
Streha nad gostinskim lokalom bo ravna z urejeno tera-

so. Streha nad povezovalnim hodnikom bo ravna AB plošča,
razen dela v območju nad centralnim delom hodnika, kjer je
steklena. Okrogli svetlobniki v ravni strehi so iz pleksi stekla.

14. člen
Fasade
Fasada na območju bazena in hodnika na delu za

hotelom Dobrna je steklena polstrukturna v tipskih Al profilih
s poudarjeno horizontalno členitvijo po višini objekta. Zašči-
tena bo z rolo mrežicami na zunanji strani pritrjenimi na
nosilno konstrukcijo fasade.

Zahodna fasada gostinskega lokala bo obložena s kam-
nom.

15. člen
Glavni dostopi
Gostinske, bazenske in pripadajoče površine so na

nivoju kleti vile Higiea. Dostop v ta del je po stopnišču iz
povezovalnega hodnika. Iz razširjenega dela hodnika je mo-
žen tudi urgentni izhod na zunanjo teraso (prostor za poči-
tek).

Terasa nad gostinskim delom je v dveh nivojih in je
dostopna po stopnicah iz bazenskega dela. Vhod za zuna-
nje goste je skozi recepcijo hotela.
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Dostop v upravni del sobnega trakta hotela Dobrna je
na vzhodni strani.

16. člen
Gradbene parcele
Gradbena parcela je določena v grafičnem delu U8a.

Kompleks B

17. člen
Prizidek stanovanjski hiši

– horizontalni gabarit: 14.80m x 3.50m ± 10%
– vertikalni gabarit: 6.40m ± 5% (od kote tal kleti do

slemena).
– etažnost: klet + mansarda s kolenčnimi

zidovi 2 m.
– streha: enokapnica, streha je podaljšek

osnovne
strešine stanovanjske hiše, naklon
strešine 33°.
– sleme: sever-jug.
– kritina: opečna.

– konstrukcija: klasična. Objekt bo zidane
izvedbe.

– kota kleti: ± 0.00 = 396.60 absolutne
višine.

– fasada: fasada prizidka mora biti
prilagojena fasadi obstoječe
stanovanjske hiše.

18. člen
Gospodarsko poslopje

– horizontalni gabarit: 9 m x 6 m ± 10%
– vertikalni gabarit: 7.51m ± 5% (od kote tal kleti

do slemena).
– etažnost: klet +pritličje. Ležišče kapne

lege neposredno na plošči
nad pritličjem.

– streha: simetrična dvokapnica
z naklonom strešin 35°.
– sleme: sever-jug.
– kritina: opečna.

– konstrukcija: klasična. Objekt bo zidane
izvedbe.

– kota pritličja: ± 0.00 = 396.60 absolutne
višine.

– fasada: grobi omet svetle barve.

19. člen
Glavni dostopi
Dovozi na dvorišče so urejeni z javne poti, ki poteka

sredi obravnavanega območja, ki deli domačijo na zahodni
stanovanjski del in vzhodni gospodarski del. Glavni vhodi v
objekte so na daljši stranici objekta.

20. člen
Gradbene parcele
Gradbene parcele so določene v grafičnem delu U7b.

V. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

21. člen
Bistvo oblikovne zasnove prostorske ureditve med ho-

telom Dobrna in vilo Higiea v arhitekturnem in urbano-krajin-
skem smislu je, da se ustvari takšno kompozicijo arhitektur-

nih elementov, ki bo v prostoru čim bolj nevtralna in minima-
listična tako, da bo podrejena že obstoječim kvalitetam v
prostoru, to je predvsem likovnim in prostorskim kvalitetam
vile Higiea.

S tem namenom se nova kompozicija ustvarja pred-
vsem s kompozicijo horizontalnih opornih zidov, ki so značil-
ni za oblikovanje zunanjosti ob vili Higiea. Oporni zidovi, ki
so v novi kompoziciji prav tako kamniti, so oplemeniteni le s
subtilnimi horizontalnimi steklenimi površinami in ozelenitvi-
jo. Novi kompoziciji steklo dodaja elegantnost, zračnost in
svetlobo.

V tem smislu imajo oporni zidovi več namenov in pome-
nov:

– da povezovalni hodnik med vilo Higeio in hotelom
Dobrno čim bolj nevtralno in subtilno vključijo v obstoječi
teren,

– da podaljšajo horizontalno linijo že obstoječega opor-
nega zidu pod vilo Higeio in s tem ustvarjajo njen proporcio-
nalnejši in impozantnejši podstavek,

– da ustvarjajo prostor za izvedo novih programov in
vsebin, ki se predvidevajo kot turistična dopolnitev komplek-
sa Toplic in fizično ločitvijo od obstoječe ceste,

– da optično znižajo levi trakt hotela Dobrna.

VI. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
Za objekte v območju sprememb in dopolnitev zazidal-

nega načrta, ki se ohranjajo kot naravna in kulturna dedišči-
na, je pred posegi na njih potrebno pridobiti strokovno mne-
nje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

VII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

23. člen
Prometno omrežje
Predvidena je izvedba novega cestnega priključka z

obstoječe lokalne ceste št. 965641. Cestni priključek bo
prilagojen niveleti obstoječe lokalne ceste z radiji krivin
r = 3 m. Širina dovozne ceste bo 5,50 m. Cestni priključek
in promet na obravnavanem območju morajo biti označeni
z vertikalno in talno prometno signalizacijo.

24. člen
Vodovodno omrežje
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe vodovo-

dno omrežje kompleksa. Obravnavani kompleks se preko
obstoječega vodovodnega priključka vodooskrbuje iz obsto-
ječega vodovoda ∅ 125 mm, ki poteka ob levi strani lokalne
ceste Dobrna–Klanec. Predvidena je izvedba novega vodo-
mernega jaška.

Predvideni gostinski lokal in bazenski del tangira ob-
stoječe vodovodno omrežje ∅ 100 mm, zato je predvidena
prestavitev omenjenega omrežja v dolžini ca. 45 m po pogo-
jih upravljavca. Od predvidenega vodomernega jaška je pred-
viden novi nadomestni vodovod v dolžini 45m Pl ∅ 100 mm.

25. člen
Bazenska voda
Dovod termalne vode v bazen je predviden preko obsto-

ječega priključka v hotel Dobrna iz obstoječe vrtine. Od ob-
stoječega hotela Dobrna je predviden novi vod ∅ 160 mm v
dolžini ca. 45 m.
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Vsa filtrirna voda bo vstopala v bazen skozi regulacijske
talne šobe in se odvajala 100% preko preliva.

Za posamezni sistem priprave bazenske vode je pred-
viden kompezacijski bazen, ki bo lociran pod rekreacijskim
bazenom. Kompezacijski bazen se bo polnil s svežo termal-
no vodo.

Temperatura bazenske vode rekreacijskega bazena bo
30 °C in Wirlpool 37 °C.

26. člen
Kanalizacijsko omrežje
Ob obstoječi fekalni kanalizaciji, ki poteka ob lokalni

cesti in potoku je predvidena izvedba nove fekalne kanaliza-
cije Pl ∅ 250 mm v dolžini ca. 135 m. Vse odpadne fekalne
vode iz predvidenih sanitarij in odpadne vode, ki bodo na-
stale pri čiščenju bazena se bodo preko predvidenega fekal-
nega priključnega kanala Pl ∅ 150 mm speljale v predvide-
no fekalno kanalizacijo Pl ∅ 250 mm. Dolžina novega pri-
ključnega kanala Pl ∅ 150 mm bo ca. 35 m.

Obstoječa fekalna kanalizacija se bo v skladu z dolgo-
ročnimi zasnovami urejanja kanalizacije v Občini Dobrna
ohranil, ter po izgradnji ločenega sistema na celotnem ob-
močju preuredila v meteorno kanalizacijo.

Predviden je odvod bazenskih voda v obstoječi potok
po predhodni deklorinaciji in znižanju temperature v skladu z
uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

Predvidena je izgradnja bazena za dekloriranje pod
rekreacijskim bazenom.

Za odvod bazenskih očiščenih voda in voda iz strojnice
v potok je predvidena meteorna kanalizacija Pl ∅160 mm v
dolžini ca. 20 m.

Onesnažene meteorne vode iz urejenih asfaltiranih po-
vršin se vodijo preko lovilca olj in goriva v obstoječi potok.

Lokacija gostinskega lokala in bazenskega dela tangira
obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje, zato je predvi-
dena prestavitev kanalizacijskega omrežja po pogojih uprav-
ljavca. Dolžina ukinitve kanalizacije na obravnavanem obmo-
čju bo ca. 75 m. Izvedba nove in nadomestne meteorne
kanalizacije Pl ∅ 300 mm z izpustom v obstoječi potok bo v
dolžini 70 m.

Po izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema na ce-
lotnem območju se mora meteorna kanalizacija z obravnava-
nega območja speljati v meteorno kanalizacijo.

27. člen
Električno omrežje
Za priključitev predvidenih objektov na nizkonapeto-

stno električno omrežje je predvidena izvedba novega niz-
konapetostnega električnega kabla od obstoječe transfor-
matorske postaje TP Dobrna v dolžini ca. 232 m.

Lokacija gostinskega lokala in bazenskega objekta po-
sega v obstoječo traso razsvetljave, zato je predvidena pre-
stavitev omenjene razsvetljave po pogojih upravljavca. Dolži-
na ukinitve nizkonapetostnega kabla razsvetljave bo ca.
75 m, dolžina nadomestne trase ca. 80m.

Predvidena je zunanja razsvetljava fasade vile Higiea,
okolice bazena, dovoza do parkirnih prostorov in mosta. Za
osvetlitev širšega dela fasade vile so predvideni reflektorji,
za osvetlitev dovoza in mosta pa svetilke v sklopu nizkih
stebričkov.

28. člen
Telefonsko omrežje
Načrtovani posegi v obravnavanem območju tangirajo

obstoječo traso telefonskega kabla, zato je predvidena pre-
stavitev omenjenega kabla po pogojih upravljavca. Dolžina

ukinitve telefonskega kabla bo ca. 30 m, dolžina nadome-
stne trase telefonskega kabla bo ca. 28 m.

29. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je s toplotnimi črpalkami. V primeru izpada

tega ogrevanja je predvideno ogrevanje iz obstoječe kotlov-
nice.

Po plinifikaciji območja je možnost priključka na plino-
vodno omrežje.

30. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki in odva-

žajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost
zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.

Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Dobrna.

Kompleks B

31. člen
– prometno omrežje: za dostop do gospodarskega po-

slopja je predvidena izvedba no-
vega cestnega priključka z ob-
stoječe javne poti po pogojih
upravljavca.

– vodovodno omrežje: prizidek stanovanjske hiše: v so-
glasju z upravljavcem je možnost
uporabe
obstoječega priključka na vodo-
vodno omrežje.
gospodarsko poslopje: ne bo
priključeno na vodovodno omre-
žje.

– kanalizacijsko omrežje: prizidek stanovanjske hiše: fekal-
ne vode v prizidku niso predvi-
dene, fekalne vode iz obstoječe
stanovanjske hiše so speljane v
obstoječo nepretočno greznico.
Meteorne vode s strešin so spe-
ljane v ponikovalnico na lastnem
zemljišču. Po izgradnji kanaliza-
cijskega omrežja se fekalne in
meteorne vode speljejo v ome-
njeno kanalizacijo.

– električno omrežje: prizidek stanovanjske hiše: v so-
glasju z upravljavcem je možnost
uporabe obstoječega priključek
na NN električno omrežje.
gospodarsko poslopje: ne bo
priključeno na nizkonapetostno
električno omrežje.

– ogrevanje: ogrevanje prizidka bo iz kotlovni-
ce obstoječe stanovanjske hiše.
Gospodarsko poslopje ne bo
ogrevano.

– komunalni odpadki: se odlagajo v zabojnik za komu-
nalne odpadke in odvažajo na
komunalno deponijo s strani po-
oblaščene komunalne
organizacije.
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VIII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

32. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu

v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslov-
no-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podo-
bnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje
namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se
opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejav-
nost.

33. člen
Požarno varstvo
Območje ima zgrajeno zunanjo hidrantno omrežje. Lo-

kacija hidrantov je prikazana na Situaciji komunalnih vodov
in naprav št. U6a.

Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni mož-
no zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarni-
mi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi vrati, ter z obdelavo
prostora z negorljivimi materiali.

Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega po-
žara je omogočen neposredno do objekta.

34. člen
Varstvo voda
Odpadne fekalne vode na obravnavanem območju se

vodijo v predvideno fekalno kanalizacijo, ki poteka na zaho-
dni strani ob lokalni cesti in potoku.

Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipula-
tivnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v
obstoječi potok.

Predviden je odvod bazenskih voda v obstoječi potok
po predhodni deklorinaciji in znižanju temperature v skladu z
uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

Po izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema na ce-
lotnem območju se mora meteorna kanalizacija z obravnava-
nega območja speljati v meteorno kanalizacijo.

35. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v območju sprememb in dopolnitve morajo

biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII.
stopnje po lestvici MCS.

36. člen
Stabilnost terena
– posegi se izvajajo na podlagi geotehničnega poročila
– ob izkopu mora biti prisoten geomehanik, ki določi

način temeljenja objekta

IX. TOLERANCE

37. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5a, U5b Geo-

detska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali
pomanjšanje 10%.

Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom iz
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stro-
kovne utemeljitve in preverbe.

X. ETAPE IZVAJANJA

38. člen
V prvi fazi je potrebna prestavitev in gradnja komunalne

infrastrukture.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

39. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem ob-

močju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti grad-
bišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo za-

časno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri
predmetni gradnji.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je stalno

na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje
prostora v Občini Dobrna.

41. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in ko-
munalni nadzornik v občini.

42. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj

pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za urejanje
prostora Občine Dobrna, ali izdelati izris iz sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta, oziroma strokovno lokacijsko
preverbo. Osnova za preverbo posega je investitorjev pro-
gram s prikazom potrebnih gabaritov.

43. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1243/01-1
Dobrna, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

LJUTOMER

4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
simbolih Občine Ljutomer

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev
neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolni-
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tev 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – pop. sklepa US št. U-I-4/99 z dne 4. 2.
1999, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01) in 14. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01)
je Občinski svet občine Ljutomer na 28. seji dne 3. 8. 2001
sprejel

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

Občine Ljutomer

1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve

odloka o simbolih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
39/97).

2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom se določa grb, zastava, ključ Mestne

hiše, županska veriga, značka župana in članov občinskega
sveta, značka častnega občana, značka in plaketa občin-
skega nagrajenca (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljajo
simbole Občine Ljutomer.

Med simbole Občine Ljutomer se v uporabnem smislu
prištevajo tudi protokolarna darila.«

3. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
»Simboli se smejo uporabljati le v obliki, vsebini ter na

način, ki je določen s tem odlokom.
Izvirniki simbolov se hranijo v arhivu Občine Ljutomer in

pri avtorjih simbolov, kopije simbolov pa v pristojnem držav-
nem arhivu, to je Pokrajinski arhiv Maribor.«

4. člen
Doda se nov 2.a člen, ki glasi:

»2.a člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako se jih ne sme zavarovati ali uporabljati kot
znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
Simboli so zavarovani pred nedovoljeno uporabo ter pred
nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz, v
skladu z zakonom.«

5. člen
Za 7. členom se doda novo poglavje, ki glasi:

»III. DRUGI SIMBOLI OBČINE LJUTOMER«.
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e,

7.f, 7.g, 7.h, 7.i in 7.j člen, ki glasijo:

Ključ Mestne hiše

»7.a člen
Ključ Mestne hiše je del Mestne hiše v Ljutomeru, kot

kulturnega spomenika Občine Ljutomer.

Županska veriga

7.b člen
Županska veriga simbolizira vejico trsa-rozga, ki ima za

obesek celostno podobo grba občine.
Osnovna barva je rumena. Veriga je v celoti sestavljena

iz ploščic trsovih listov rahlo pravokotne oblike, obesek z

grbom je okrašen s trsnimi viticami, ki imajo na vsaki strani
vgrajene tri grozdne jagode.

7.c člen
Župansko verigo podeljujejo svojemu županu občani,

kot simbol časti.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol županove odgovornosti svojim občankam in

občanom;
– simbol županove odgovornosti višjim državno prav-

nim forumom;
– simbol županske časti;
– simbol zaupanja občanov v vodstvo občine, ki jo

župan zastopa in predstavlja;
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo-osebnost

župana.

7.d člen
Županova dolžnost je, da odet v župansko verigo na-

stopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati
svojo lokalno skupnost in zastaviti svoja stališča občine. V
občinskem merilu so to naslednje priložnosti: slavnostne
občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave
kot npr. napovedi, začetki ali končanja javnih del ne glede
na število prisotnosti funkcionarjev in občinstva. V medob-
činskem, regijskem in državnem merilu je župan dolžan s
simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem slavnostni čas
nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v družabni
del prireditve, lahko župan svoj simbol-verigo odloži v etui in
odda v hrambo, obdrži pa svoj drugi redni znak župana,
značko župana.

7.e člen
Župan si nadene župansko verigo pred določeno sve-

čanostjo po tem odloku sam, razen pred občinsko slavno-
stno sejo, ko to postane sestavni del protokola.

Pred slavnostno sejo vodi postopek tajnik, ki z nagovo-
rom povabi župana ter napove postopek in vsebino. Po
napovedi povabi k sodelovanju najstarejšega člana občin-
skega sveta, ki županu častno nadene župansko verigo in
pove: »Spoštovani gospod župan (ime in priimek). Pripada
mi čast, da vam nadenem župansko verigo, ki jo občani
Občine Ljutomer podeljujejo svojemu županu. Ta županska
veriga simbolizira vašo župansko čast in odgovornost, ki jo
nosite s pooblastilom občank in občanov, ter po njihovi volji
zastopate in predstavljate Občino Ljutomer. Čestitamo!«

Župan se zahvali za sprejem časti in se vključi v nada-
ljevanje protokola častne seje.

Po izvolitvi novega župana, preda dotedanji župan ključ
Mestne hiše in župansko verigo novemu županu. Po predaji
se izvede postopek nadetja verige kot ob slavnostni seji.

Priznanja Občine Ljutomer

7.f člen
Simbol častnega občana je značka in listina.
Značka ima za osnovo grb občine, ki ga krasijo trsne

vitice in napis »Častni občan«. Častni občan nosi priponko
na svečanih prireditvah občine.

7.g člen
Simbol občinskih nagrajencev je plaketa in značka.
Plaketa je sestavljena iz listine in simbola na zeleni

podlagi v velikosti A3 formata, kot slika.
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Simbol je iz žlahtne kovine in ima v osnovi grb ter je
odlitek v velikosti 5,5 cm x 7 cm.

Značka-priponka ima v osnovi občinski grb z napisom:
»Priznanje«.

Značka pripada vsem občinskim nagrajencem v času
od osamosvojitve Slovenije dalje.

Značka župana in članov občinskega sveta

7.h člen
Značke župana in članov občinskega sveta so po vse-

bini in obliki enake kot značka za priznanje, le da imajo
napis »Župan« oziroma »Član občinskega sveta«.

7.i člen
Vse značke se podeljujejo v trajno last in posest.
Protokolarna darila

7.j člen
Osnovna protokolarna darila se razvrstijo v tri stopnje,

glede na pomen udeležencev. Obvezni del darila se določi
po skupinah in namenih.

1. Darilo najvišje stopnje je občinsko protokolarno da-
rilo, to je grb občine.

2. V drugo skupino se uvrsti protokolarno darilo, ki je
sestavljeno iz zaključene publikacije in verificiranega spo-
minka, ki je značilen za območje Občine Ljutomer.

3. Tretja, splošna, stopnja darila, je buteljka ljutomer-
skega vina.

Dobitnik darila višje stopnje, lahko hkrati prejme tudi
osnovno protokolarno darilo nižje stopnje, medtem ko obrat-
ni vrstni red ni možen.

Seznam ustreznih daril pripravita strokovno pristojna
občinska javna zavoda.«

6. člen
Tretje poglavje postane IV. in glasi: UPORABA SIMBO-

LOV.

7. člen
V 8. členu se črta zadnja alinea.

8. člen
V 9. členu osnovnega odloka se črta drugi odstavek.

9. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b in 9.c členi, ki

glasijo:

»9.a člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik občine, ki daje potrebna pojasni-
la, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o
uporabi simbolov, odgovarja za vodenje evidence izdanih
odločb ter za druga strokovno-administrativna opravila.

9.b člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika
vezenja, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za
označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno
in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se
dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Ljutomer v
dveh izvodih najmanj 60 dni pred predvidenim začetkom
uporabe simbola.

9.c člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje
uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega
je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj
odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva
pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne
skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem
škoduje ugledu občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Ljutomer.«

10. člen
Spremeni se 17. člen, ki glasi:
Simboli Občine Ljutomer se hranijo v županatu Mestne

hiše. K simbolom občine se dodajo nosilci lokalne in držav-
ne samouprave tako, da se izobesi zgodovinski seznam
županov, značka 1. Slovenskega tabora, kopija listine o prvi
omembi Ljutomera, kopija listine o mestnih pravicah, kopija
slike Boj s Kruci in kopija listine Trško pomirje; iz časa
samostojne države pa poslanci in državni svetniki iz Občine
Ljutomer ter župani. Glede na prostor se lahko dodajo tudi
drugi dokumenti (npr. ljutomerske vedute in drugi).

Ureditev županata s simboli je v pristojnosti Komisije za
priznanja občinskega sveta občine Ljutomer.

11. člen
Grafične upodobitve simbolov so sestavni del tega

odloka.

12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi.

Št. 001-04-7/01
Ljutomer, dne 3. avgusta 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.
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4751. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
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 Ljuto-
mer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) izdaja župan Občine
Ljutomer

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra Ljutomer

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega
jedra Ljutomer (Uradni list RS, št. 17/92).

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 v prostorih Občine Ljuto-
mer.

V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer, v sode-
lovanju s krajevno skupnostjo organizirati javno obravnavo.

3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupno-

sti 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 Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-01-5/01
Ljutomer, dne 19. novembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

ŠKOCJAN

4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorskih sestavin družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
– dopolnitev 2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Škocjan na podlagi
15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99)
na redni seji dne 13. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta

2000 in prostorskih sestavin družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

– dopolnitev 2000

1. člen
Besedilo poglavja “Območje po parcelnih številkah” v

3. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sesta-
vin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škoc-
jan – dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 12/01) se nado-
mesti z besedilom, ki glasi:

Območje po parcelnih številkah
Ureditveno območje obsega:
– avtocesto (območje cestnega sveta po predpisih o

cestah),
– deviacije drugih cest in poti,
– površine začasne rabe,
– površine za prestavitve infrastrukturinih vodov in na-

prav,
– površine za vodnogospodarske ureditve in varovanje

voda,
in obsega naslednje parcele:

Družinska vas:
*59, *181, *207, *227, *256, 369, 616, 617/1,

617/2, 620/1, 620/2, 621, 622, 623/1, 623/2, 636/1,
637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 643/1, 643/2,
644, 645/1, 645/2, 646, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 653, 654/2, 665, 668, 669, 670, 673/1, 673/2,
683/1, 683/2, 683/3, 683/9, 684/2, 684/3, 684/5,
684/6, 684/8, 684/9, 684/12, 684/13, 684/17, 685/4,
685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 687/1, 687/2, 687/3,
688, 690, 692, 693, 695, 696, 698, 707, 710/1, 710/2,
711/1, 711/2, 717/1, 721, 725/1, 725/2, 726/1,
726/2, 727, 728, 731, 734/1, 734/2, 737/1, 737/2,
737/3, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 746/1, 746/2,
747, 752, 755, 759, 761, 764, 767, 770, 773, 776,
779, 781, 784, 788, 789, 792/1, 792/2, 793/1, 793/2,
796/1, 796/2, 797, 800, 801/1, 801/2, 804/1, 804/2,
805/1, 805/2, 808/1, 808/2, 809/1, 809/2, 812/1,
812/2, 813/1, 813/2, 816, 817/1, 817/2, 818, 823,
825, 826, 1337, 1377/2, 1378/1, 1378/2, 1379/1,
1379/2, 1379/3, 1379/4, 1380/1, 1380/2, 1381,
1382/1, 1382/2, 1383, 1405, 1416/1, 1417/2, 1418,
1421, 1422, 1423, 1424

Bela Cerkev:
*400, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2348,

2354/1, 2384, 2385, 2387, 2533/2, 2533/3, 2535,
2536/1, 2536/2, 2539/3, 2540/1, 2542, 2556/1,
2558, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564/1, 2564/2,
2565, 2569/1, 2570, 2572, 2573, 2574, 2580/1,
2580/2, 2580/3, 2581/1, 2581/2, 2581/3, 2584/1,
2584/2, 2584/3, 2587/1, 2587/2, 2587/3, 2590,
2593/1, 2593/2, 2596/2, 2598/1, 2598/2, 2601,
2604, 2605/1, 2605/2, 2612/1, 2613/1, 2613/2,
2620, 2622/1, 2623, 2624, 2629/2, 2629/3, 2629/4,
2629/5, 2629/6, 2630/1, 2631, 2634/1, 2635, 2638,



Stran 9210 / Št. 94 / 27. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije

2639/1, 2639/2, 2640/1, 2643/1, 2644, 2645, 2646,
2647, 2648, 2650/1, 2650/2, 2653, 2654/3, 2655/1,
2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2669,
2673/1, 2846/1, 2848, 2849, 2860/2, 2860/3, 2871,
2872, 2873/1, 2873/2, 2876, 2877, 2878, 2880/1,
2880/5, 2880/9, 2881, 2882, 2884, 2885/1, 2887,
2888, 2889, 2890, 2891, 2943, 2944/2, 2950, 2951,
2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3,
2955/1, 2967, 2969/1, 2971/1, 2971/2, 2971/3,
2972, 2973, 2974

Tomažja vas:
*1, *59, *60, *62, *65, *66, 77/1, 77/2, 82/1, 82/2,

83, 84, 85, 87, *95, 97/1, 97/2, *99, 100, 105, 107,
108, 109, *114, *115, 116/1, 116/2, *117, 119, 121,
*121, *122, 127, 130, 147, 154, 155/1, 155/2, 158/1,
160, 162, 163, 166, 167/1, 167/2, 169/1, 169/3,
170/1, 170/2, 170/3, 185, 188, 189, 198, 200, 205,
209/1, 209/2, 215/2, 218, 221/1, 221/2, 221/3, 224,
240/1, 240/5, 241, 848, 895, 898/1, 898/2, 899,
904/1, 904/2, 919, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4,
927/5, 927/6, 928, 929, 930/1, 934, 937, 953, 954,
960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 962/1,
962/2, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966, 968, 971, 972,
973, 975, 976, 978, 981, 983, 1000/2, 1002, 1004,
1014/1, 1027/1, 1027/3, 1027/4, 1037/1, 1037/2,
1037/3, 1040/1, 1040/2, 1041, 1043/1, 1043/2,
1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1047/1, 1047/2,
1048, 1050/1, 1052, 1114/2, 1118/1, 1134, 1152,
1154, 1155, 1156/2, 1161/1, 1162, 1164, 1170/2,
1170/3, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1172/5,
1181/1, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1181/8, 1182/1,
1182/2, 1182/3, 1183/1, 1186/1, 1187, 1191/1,
1191/2, 1192/1, 1192/2, 1212, 1221/1, 1221/2,
1222, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1225, 1226, 1227,
1232/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1244

Dobrava:
349/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5,

350/11, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6,
352/8, 352/11, 352/12, 352/15K, 352/16K, 352/17K,
529, 534, 536, 537, 539, 541, 544/1, 544/2, 545K,
547/1, 547/2K, 548K, 549/1, 549/2K, 550/1, 550/2K,
551, 552, 650, 651/1, 651/2K, 653/1, 653/2, 653/3K,
654/1, 654/2K, 657, 658, 661, 662, 663, 664/1,
664/2, 664/3, 664/4K, 665, 666, 667, 712/1, 712/2,
713, 718/1, 718/2, 718/3, 718/4K, 719/1, 719/2,
721, 722/1, 723/1, 723/2, 723/3K, 724/1, 724/2K,
726/1, 726/2K, 728/1, 728/2, 728/3K, 729/1, 729/2,
729/3K, 730/2, 761, 762, 764, 766/2, 767, 768, 769,
770, 771, 773, 775/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 1251, 1254/1, 1254/13,
1254/17, 1254/20, 1259, 1260/1, 1262K, 1263K,
1264, 1265, 1267, 1308, 1463, 1471, 1910N, 1911N,
1912N, 1913N, 1914N, 1915N, 1916N, 1917N, 1918N,
1919N, 1920N, 1921N, 1922N, 1923N, 1924N, 1925N,
1927N, 1928N, 1929N, 1930N

Mršeča vas:
95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/9, 95/10, 95/13,

95/14, 95/15, 95/16, 95/19, 95/26, 95/27, 95/28,
95/31, 95/32, 95/33, 95/37, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7,
96/8, 96/9, 96/10, 96/16, 96/17, 96/20, 96/21,
96/22, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2K, 114,
118/1, 118/2, 118/3K, 119/1, 119/2K, 121, 536/4,
537/1, 537/2, 538, 539/1, 541/1, 559, 560, 561, 562,

563/1, 563/2, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569,
570/2, 572, 590/3, 1690/4, 1690/6, 1694/1, 1695/2,
1698, 1699K, 2173N, 2174N, 2175N, 2176N

Bučka:
3336/1, 3336/56, 3336/57, 3336/58, 3336/60,

3336/61, 3336/86, 3336/87, 3336/88, 3336/89,
3336/90, 3336/91, 3336/92, 3336/93, 3336/94,
3336/142, 3336/143, 3336/144, 3336/145,
3336/146, 3336/147, 3336/153, 3336/154,
3336/155, 3336/196, 3336/198, 3336/202,
3336/203, 3336/204, 3336/205, 3336/217K,
3336/218K, 3336/219, 3365/9K, 3365/10K,
3365/11K, 3365/12K, 3365/13K, 3365/23K,
3365/24K, 3365/25K, 3365/26K, 3365/27K,
3367/1K, 3367/2K, 3368K, 3375/18, 3375/19,
3375/20, 3375/21, 3375/22, 3375/23, 3375/24,
3375/45, 3375/46, 3375/47, 3375/48, 3375/49,
3375/50, 3375/51, 3375/58, 3375/60, 3375/98,
3375/99, 3402/2, 3402/3, 3404/1, 3404/2, 3404/3,
3457, 3467/1, 3467/2K, 3468/1, 3468/2K, 3469K,
3470, 3471, 3551N, 3560N, 3566N, 3567N, 3568/1N,
3568/2N, 3569N, 3570N, 3571N, 3572N, 3573N,
3574N, 3575N, 3579N, 3584N, 3585N, 3586N, 3587N,
3588N, 3595N, 3596N, 3597N, 3598N, 3601N, 3602N,
3607N

Parcele ali deli parcel, po katerih bodo potekali pre-
stavljeni infrastrukturni objekti in naprave:

Družinska vas:
Kanalizacija:
365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 616, 620/2, 621,

622, 637/1, 645/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
665, 668, 669, 684/12, 710/1, 711/1, 726/1, 726/2,
727, 734/1, 737/2, 742/2, 743/2, 746/2, 747, 792/1,
793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1, 805/1, 808/1,
809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2, 1378/1, 1379/1,
1382/2, 1383, 1405, 1421, 1422, 1423, 1424

Klic v sili:
*215, 303/2, 365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 620/2,

637/1, 665, 668, 673/2, 684/12, 727, 734/1, 743/2,
746/2, 747, 792/1, 793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1,
805/1, 808/1, 809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2,
1378/1, 1379/1, 1383, 1405, 1412/1, 1416/1, 1421,
1422, 1423, 1424

Plin:
616, 620/2, 621, 622, 644, 645/2, 685/4, 688,

698, 1380/2, 1416/1, 1421

TK vodi:
617/1, 617/2, 623/2, 637/1, 637/2, 637/3,

638/1, 638/2, 643/1, 643/2, 644, 645/1, 645/3, 707,
752, 755, 759, 761, 764, 767, 770, 773, 776, 779,
781, 784, 789, 1380/1, 1416/1, 1423, 1424

VN elektrovodi:
370/5, 568, 616, 618, 619, 621, 622, 623/1, 624,

635, 638/1, 643/1, 648, 649, 650, 651, 652, 653,
654/1, 654/2, 657, 658, 659, 660, 665, 666/2, 668,
669, 670, 673/1, 673/2, 677, 680/1, 680/23, 680/24,
717/2, 773, 776, 819/1, 822/2, 839/1, 839/2, 839/3,
839/5, 839/7, 839/8, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12,
841, 844, 1337, 1377/2, 1378/1, 1380/2, 1382/2,
1383, 1405, 1417/2, 1421, 1422
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Vodovod:
617/1, 617/2, 623/1, 623/2, 638/2, 643/2, 644,

685/4, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 687/1, 687/2,
1416/1, 1423, 1424

Bela Cerkev:
Kanalizacija:
2343/2, 2535, 2536/1, 2540/1, 2556/1, 2569/1,

2570, 2573, 2622/1, 2630/1, 2631, 2638, 2643/1,
2644, 2661/3, 2662, 2669, 2873/1, 2873/2, 2876,
2882, 2884, 2943, 2951, 2952/1, 2952/2, 2953,
2954/1, 2955/1, 2967, 2969/1, 2973, 2974

Klic v sili:
2343/3, 2536/1, 2540/1, 2596/2, 2604, 2605/1,

2643/1, 2644, 2647, 2658, 2662, 2669, 2873/1,
2873/2, 2876, 2882, 2884, 2951, 2952/2, 2954/1,
2967, 2969/1, 2973, 2974

NN elektrovodi:
2342/2, 2343/1, 2343/2, 2354/1, 2354/2,

2593/2, 2596/2, 2598/1, 2598/2, 2599/1, 2599/2,
2601, 2604, 2605/1, 2618, 2619, 2622/1, 2623,
2630/1, 2631, 2634/1, 2634/2, 2943, 2951, 2956,
2967, 2971/2, 2973

TK vodi:
2342/2, 2343/1, 2343/3, 2348, 2558, 2563/1,

2563/2, 2563/3, 2564/1, 2564/2, 2573, 2574,
2580/1, 2580/2, 2580/3, 2581/2, 2624, 2629/2,
2629/4, 2629/5, 2629/6, 2644, 2646, 2647, 2648,
2656, 2657, 2658, 2669, 2880/5, 2881, 2882, 2884,
2887, 2951, 2952/2, 2967, 2969/1, 2971/2, 2971/3,
2973, 2974

VN elektrovodi:
*182, *359, 393, *423, 641, 642, 657, 664/1,

664/2, 669, 672, 674, 675, 678, 680, 682, 695, 696,
700, 703, 709/1, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045,
2048/2, 2109, 2111, 2112/1, 2112/2, 2117, 2119,
2121/2, 2307/2, 2307/3, 2307/5, 2309/2, 2321,
2322/2, 2326, 2327, 2329, 2332, 2334/1, 2523/4,
2530, 2532/1, 2533/2, 2533/3, 2599/1, 2599/2,
2608/1, 2611/1, 2611/5, 2611/6, 2614/2, 2618,
2619, 2712/1, 2712/2, 2715/1, 2715/2, 2719/1,
2719/4, 2720/3, 2730, 2742/1, 2747/1, 2752, 2755,
2760/1, 2760/2, 2760/3, 2761/1, 2761/3, 2770/1,
2771, 2772, 2773, 2837/1, 2840, 2845/1, 2845/2,
2924, 2943, 2944/1, 2944/2, 2947/1, 2956, 2957,
2961, 2963, 2969/1, 2971/2, 2973, 2974

Vodovod:
2348, 2354/1, 2563/1, 2573, 2574, 2580/2,

2967, 2969/1, 2973, 2974

Tomažja vas:
Kanalizacija:
188, 198, 200, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4,

927/5, 928, 962/1, 964/1, 965, 972, 973, 975, 976,
981, 983, 1027/4, 1047/2, 1170/3, 1223/1, 1223/2,
1237, 1238, 1242

Klic v sili:
77/2, 82/1, 83, 84, 87, *99, 100, 105, 107, 108,

109, 119, 116/1, 116/2, 130, 155/1, 155/2, 158/1,
160, 162, 163, 166, 167/2, 169/3, 170/3, 188, 927/1,

927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 928, 937, 954,
962/1, 964/1, 965, 968, 97/1, 97/2, 972, 973, 975,
976, 978, 981, 983, 1027/4, 1043/5, 1043/6, 1047/2,
1154, 1155, 1156/2, 1172/2, 1172/3, 1181/2,
1181/3, 1181/4, 1182/3, 1183/1, 1191/1, 1191/2,
1192/1, 1192/2, 1221/2, 1223/1, 1223/2, 1225,
1226, 1235, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242

TK vodi:
85, 158/1, 160, 162, 163, 166, 167/1, 167/2,

169/3, 170/1, 170/3, 188, 927/1, 927/2, 927/3,
927/6, 929, 930/1, 930/2, 934, 937, 952, 953, 954,
960/3, 962/2, 964/2, 964/3, 966, 971, 978, 1047/1,
1052, 1152, 1156/2, 1156/4, 1161/1, 1162, 1164,
1172/2, 1172/3, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1182/3,
1183/1, 1191/1, 1191/2, 1221/2, 1223/1, 1226,
1235, 1236, 1240, 1241

VN elektrovodi:
4, 5/1, 5/2, 6, 7, 85, 100, 105, *124, 360/1,

361/1, 370, 392, 410, 414, 415, 418, 419, 422/2,
423, 426, 430, 431/1, 431/2, 476, 483, 484, 487,
510/1, 510/2, 510/4, 511, 520/1, 520/2, 521/2,
521/3, 642, 647, 648, 668, 669, 688, 693, 695/1,
698, 701, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 753,
757, 927/1, 928, 929, 930/2, 1195, 1198, 1199,
1204/1, 1204/3, 1205, 1237

Vodovod:
240/5, 962/2, 964/2, 964/3, 966, 981, 1047/1,

1155, 1156/2, 1161/1, 1223/1, 1226, 1235, 1237,
1239

Dobrava:
Skupno:
85, *154, 349/1, 350/1, 350/2, 350/3, 352/1,

352/2, 352/3, 352/5, 352/11, 352/15, 352/16,
352/17K, 534, 536, 539, 541, 544/1, 544/2, 657,
658, 661, 662, 663, 664/2, 664/3, 665, 666, 713,
718/1, 718/2, 718/3, 718/4K, 722/1, 723/2, 723/3K,
724/2K, 726/2K, 728/2, 748/1, 751/1, 752, 753,
754/1, 754/3, 757/1, 757/2, 759, 760, 761, 762, 764,
766/2, 814, 815/2, 817, 818/1, 818/2, 887, 888, 889,
890, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 1247, 1248, 1250,
1251, 1254/1, 1254/13, 1254/17, 1254/20, 1259,
1260/1, 1263K, 1264, 1921N, 1922N, 1923N, 1924N,
1925N, 1929N

Klic v sili:
349/1, 350/2, 350/3, 352/15, 352/16, 352/17,

718/4, 723/3, 724/2, 1251, 1254/17, 1263

TK vodi:
349/1, 350/1, 352/1, 352/5, 352/11, 352/12,

1251, 1254/1, 1254/20, 1264

VN elektrovodi:
*154, 350/1, 352/16, 352/17, 748/1, 751/1, 752,

753, 754/1, 754/3, 757/1, 757/2, 759, 760, 764, 814,
815/2, 817, 818/1, 818/2, 821, 887, 888, 889, 890,
901, 903, 904, 905, 906, 907, 989, 1247, 1248, 1250,
1254/13

Vodovod:
352/1, 352/2, 352/3, 713, 718/1, 718/2, 718/3,

718/4, 766/2, 1254/13, 1263, 1264
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Gradišče:
Klic v sili:
4266/19

VN elektrovodi:
4235/1, 4251/1, 4251/2, 4253, 4267/7, 4283/1,

4283/2, 4284, 4288/1, 4288/2, 4295, 4305/1,
4306/1, 4307, 4308, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311/1,
4395/1, 4395/2, 4415/1

Mršeča vas:
95/4, 95/7, 95/9, 95/14, 95/15, 95/28, 95/32,

96/5, 96/6, 96/16, 109, 110, 112, 118/2, 537/1, 561,
563/2, 564, 565, 567, 568/2, 569, 590/3, 1690/4,
1694/1, 1695/2

Bučka:
3336/58, 3336/88, 3336/89, 3336/90,

3336/145, 3336/146, 3336/147, 3336/198,
3336/203, 3336/204, 3336/205, 3365/12K,
3365/13K, 3365/23K, 3365/24K, 3367/2K, 3375/21,
3375/22, 3375/47, 3375/48, 3375/49, 3375/98,
3376/1, 3402/3, 3404/1, 3457, 3467/1, 3468/1,
3469K, 3471, 3579N, 3588N, 3595N, 3596N, 3597N,
3598N, 3601N, 3602N, 3607N

(op. * ... stavbna parcela
K … parcela pred komasacijo,
N … parcela po komasaciji)«

2. člen
(končna določba)

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

Št. 35003-0007/01
Škocjan, dne 16. novembra 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

TRŽIČ

4753. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00),
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98) in odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 33/96) je Občin-
ski svet občine Tržič na 18. redni seji dne 14. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih

in padavinskih voda

l. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se urejajo:
– pogoji in način izvajanja dejavnosti obvezne gospo-

darske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpa-
dnih in padavinskih voda na območju Občine Tržič,

– pogoji in način odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda,

– gospodarjenje z objekti in napravami, ki so namenje-
ni za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo v
gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih, ter za odva-
janje padavinskih voda iz naselij, ki so priključena na javno
kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija),

– pogoji priključitve na javno kanalizacijo,
– meritve lastnosti in količin odpadnih voda,
– odmero in obračun stroškov za uporabo javne kanali-

zacije,
– plačilo prispevkov in ostalih pristojbin,
– obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov teh

objektov in naprav,
– varovanje in načrtovanje javne kanalizacije,
– pogoji za prenos objektov in naprav v upravljanje ter
– postopke zoper kršitelja odloka.
Določila tega odloka veljajo za vse uporabnike na ob-

močju Občine Tržič.

2. člen
(dejavnost javne službe)

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda obsega:

– upravljanje z objekti in napravami javne kanalizacije,
– vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izbo-

ljšav,
– zagotavljanje meritev kakovosti in količine komunal-

nih odpadnih voda,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov

in naprav ter priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– vodenje in razvijanje katastra javne kanalizacije.
Odvajanje padavinske vode iz cestnega telesa ni dejav-

nost javne službe po tem odloku, razen v primeru odvoda v
mešan sistem.

3. člen
Za izvajanje javne gospodarske službe čiščenja in od-

vajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini je
ustanovljeno Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., ki je uprav-
ljavec javne kanalizacije, ki je v lasti Občine Tržič.

Komunalno podjetje Tržič, d.o.o. lahko izvaja javno
službo samo ali prek druge pravne in fizične osebe, vse pod
pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni
in drugi standardi in normativi.

4. člen
(pomen uporabljenih pojmov)

Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
a) upravljavec javne kanalizacije in čistilnih naprav (v

nadaljevanju: upravljavec) je izvajalec javne gospodarske
službe, ustanovljen za upravljanje javne kanalizacije;

b) uporabnik javne kanalizacije (v nadaljevanju: upora-
bnik) je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjet-
nik, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja komunalna
odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, ki odteka
v javno kanalizacijo;



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 27. 11. 2001 / Stran 9213

c) javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in naprava-
mi je kanalizacijsko omrežje, ki je kot tehnološka celota
namenjeno za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, z najmanj petimi priključki različnih upora-
bnikov in je v lasti Občine Tržič;

d) nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemij-
ske spojine, ki:

– so škodljive in nevarne snovi določene z uredbami,
ki jih je sprejelo pristojno ministrstvo,

– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih vod,
– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim,

ki so določene z uredbami, ki jih je sprejelo pristojno mini-
strstvo;

e) porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je
osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih vod in se meri z vodomerom skladno z zakonom in
državnimi predpisi;

f) odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v
javno kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov
onesnaževanja;

g) komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bival-
nem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravi-
lih. Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po na-
stanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu;

h) tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja pred-
vsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni gospo-
darski 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;

i) padavinska voda je voda, ki kot posledica meteornih
padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo;

j) kanal je cevovod z opremo, ki je zgrajen po posebnih
tehnoloških predpisih, skladno s tehničnim pravilnikom in
drugimi določbami, in ki je kot tehnološka celota namenjen
za transport odpadnih vod;

k) čistilna naprava je objekt z opremo, ki je zgrajena za
tehnično čiščenje odpadnih vod;

l) čistilna naprava za pred čiščenje je naprava v lasti
uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da iz odpadnih vod
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 kanaliza-
cijo;

m) merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogo-
ča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne
vode.

Vsi ostali strokovni izrazi so podrobneje opisani v te-
hničnem pravilniku.

5. člen
(naloge upravljavca)

Upravljavec ima pri upravljanju javne kanalizacije na-
slednje naloge:

a) skrbi za razvoj, rekonstrukcijo in izgradnjo javne ka-
nalizacije ter za njeno nemoteno obratovanje,

b) vodi kataster javne kanalizacije v skladu s posebnimi
predpisi oziroma v skladu z zakonom povezovanja javnega in
privatnega kapitala,

c) vzdržuje javno kanalizacijo,
d) izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, te-

hničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
e) nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
f) izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
g) obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih

pristojbin določenih z zakonodajo in predpisi,
h) prevzema odgovornost za škodo, povzročeno lastni-

ku javne kanalizacije ali drugim z izvajanjem javne službe,
i) izvaja strokovni in finančni nadzor na zahtevo lastnika

javne kanalizacije.
Upravljavec javne službe je dolžan enkrat letno dostavi-

ti občinskemu svetu poročilo o izvajanju javne službe. Med
letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati občinski
svet oziroma drug pristojni občinski upravni organ o vseh
dejstvih in pojavih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne
službe.

II. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI
ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

6. člen
Z javno kanalizacijo in s pripadajočimi objekti ter napra-

vami, ki jih uporablja najmanj pet uporabnikov in ki so name-
njeni za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod,
upravlja upravljavec.

7. člen
S kanalizacijo, ki je namenjena le za odvajanje padavin-

skih voda od posameznih objektov in z notranjo kanalizacijo,
upravljajo uporabniki oziroma lastniki teh objektov.

Ti uporabniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kana-
lizacijo tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpa-
dnih vod s tem, da so v vsakem trenutku izpolnjeni predpisa-
ni pogoji za izliv odpadnih voda v javno kanalizacijo.

III. GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

8. člen
Dolgoročni koncept in dinamiko razvoja, širjenja, po-

sodabljanja in sanacije sistema odvajanja in čiščenja odpa-
dnih vod predlaga njegov upravljavec v obliki dolgoročne
zasnove sistema javne kanalizacije za obdobje najmanj 10
let, ki jo kot strokovno podlago dolgoročnim razvojnim do-
kumentom občine potrdi oziroma v postopku sprejemanja,
spreminjanja ali dopolnjevanja dolgoročnih razvojnih doku-
mentov tudi sprejme lastnik javne infrastrukture.

Kratkoročni program in dinamiko gradnje, posodablja-
nja, sanacije in vzdrževanja sistema odvajanja in čiščenja
odpadnih vod predlaga njegov upravljavec v obliki programa
vzdrževanja in posodabljanja javne kanalizacije, ki jo kot
strokovno podlago letnemu in večletnemu proračunu obči-
ne potrdi oziroma v postopku sprejemanja, spreminjanja ali
dopolnjevanja proračuna občine tudi sprejme lastnik javne
infrastrukture.

Program vzdrževanja in posodabljanja javne kanalizaci-
je mora biti skladen z dolgoročno zasnovo sistema javne
kanalizacije.

Upravljavec vodi vsa predinvesticijska, pripravljalna in
gradbena dela do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo in
obratovanje za vse investicijske ter vzdrževalne posege v
oziroma za potrebe sistema odvajanja in čiščenja odpadnih
vod, ki ga upravlja.
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9. člen
Investitor mora za gradnjo kanalizacije pridobiti projek-

tno dokumentacijo in ustrezno upravno dovoljenje na podla-
gi tehničnega pravilnika in drugih veljavnih predpisov.

Javno kanalizacijo se načrtuje in gradi samo na podlagi
sprejetega programa vzdrževanja in posodabljanja javne ka-
nalizacije, ki mora biti usklajen z veljavnimi prostorskimi akti
občine s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

10. člen
Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko opravi

le izvajalec, ki ima za take gradnje ustrezno registracijo in je
strokovno usposobljen.

Javno kanalizacijo in spojni kanal lahko zgradi vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena,
vendar pod nadzorom upravljavca.

11. člen
Pravna ali fizična oseba, ki namerava zgraditi javno

kanalizacijo ali spojni kanal, mora priglasiti gradnjo najmanj
osem dni pred pričetkom del upravljavcu.

12. člen
Pravna ali fizična oseba, ki zgradi javno kanalizacijo,

mora najkasneje v roku enega meseca po izvedbi zaprositi
za tehnični pregled kanala zaradi pridobitve uporabnega
dovoljenja oziroma najkasneje v treh mesecih po zgraditvi
predati kanalizacijo v upravljanje upravljavcu.

13. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v

bližini javne kanalizacije ali na javni kanalizaciji, si morajo za
ta dela pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s
tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom, in
pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija
nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostavi-
ti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja in čiščenja.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej
graditi objektov, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji
ali ovirali normalno obratovanje in vzdrževanje javne kanali-
zacije, razen če je s projektno dokumentacijo in soglasjem
upravljavca drugače določeno.

14. člen
Javna kanalizacija z objekti in napravami morajo biti

vedno dostopni upravljavcu. Lastniki zemljišč, preko katerih
poteka javna kanalizacija, morajo ob vsakem času omogoči-
ti vzdrževalcem upravljavca prost dostop do objektov javne
kanalizacije.

V primeru, da lastniki zemljišč to ne omogočijo, povr-
nejo morebitno nastalo škodo.

15. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcij-

ska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni
kanalizaciji, mora pri opravljanju teh del skrbeti, da ne po-
škoduje javne kanalizacije in drugih objektov. Pri trajni spre-
membi nivelete terena mora novemu stanju terena prilagoditi
tudi javno kanalizacijo.

Gradbena dela, razen redne obdelave kmetijskih zem-
ljišč, ki ni globlje od 0,6 m, pri katerih se neposredno
poseže v javno kanalizacijo, sme izvajati le upravljavec ali
drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom predstavnika
upravljavca.

16. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so gospodarska

javna infrastruktura v lasti občine, nepremičnine javne kana-
lizacije so gradnje v javno dobro.

Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.

17. člen
Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za grad-

njo javne kanalizacije, s tem ne pridobi razpolagalne pravice
do javne kanalizacije.

IV. VAROVANJE IN RAZVOJ KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA

18. člen
Upravljavec javne kanalizacije na območju Občine Tr-

žič je dolžan na javni kanalizaciji izvajati ukrepe, predvidene
z odlokom, tehničnim pravilnikom in zakonodajo, ki prispe-
vajo k varovanju javne kanalizacije pred poškodovanjem in
drugimi posegi.

19. člen
Javna kanalizacija ima v tehničnem pravilniku, s pose-

bnimi predpisi in s soglasji upravljavca določene varovalne
pasove, predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so
obvezne za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov, grad-
njo objektov in naprav ali z izvajanjem dejavnosti zadevajo te
varovalne pasove.

Za kakršenkoli poseg v varovalni pas javne kanalizaci-
je, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno
soglasje upravljavca javne kanalizacije.

20. člen
Investitor ali izdelovalec dokumentacije morata pridobi-

ti od upravljavca javne kanalizacije programske in tehnične
smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne do-
kumentacije.

21. člen
Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija ali

se gradnja javne kanalizacije načrtuje, je v postopkih izdela-
ve dokumentacije za vse posege v prostor, priglasitve del
oziroma v postopku izdajanja dovoljenja za posege v pro-
stor, obvezno potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne
kanalizacije.

Soglasje mora vsebovati pogoje, ki zadevajo javno ka-
nalizacijo, pogoje in usmeritve glede možnosti priključeva-
nja na javno kanalizacijo in druge usmeritve in pogoje, ki jih
mora izpolniti investitor objekta.

V. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

22. člen
Lastnik objekta v katerem nastajajo odpadne vode, se

je dolžan priključiti na javno kanalizacijo, povsod tam, kjer je
zgrajena.

Bodoči uporabnik javne kanalizacije pridobi pravico,
da se lahko priključi na javno kanalizacijo, na osnovi sogla-
sja, ki ga izda upravljavec javne kanalizacije, in po plačilu
pristojbin v skladu s pravilnikom o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije, ki jih mora poravnati upora-
bnik pred priključitvijo na javno kanalizacijo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 27. 11. 2001 / Stran 9215

Priključek na javno kanalizacijo mora biti omogočen
vsakemu objektu na območju, na katerem z javno kanaliza-
cijo upravlja upravljavec.

23. člen
Na področju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira

javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo na
podlagi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih vod obvezna.

Upravljavec mora v tridesetih dneh po končani gradnji
obvestiti lastnike objektov, da se morajo priključiti na zgra-
jen kanal na podlagi načrta priključitve.

Lastniki in upravljavci zgradb na območju, kjer je zgra-
jena oziroma se gradi javna kanalizacija morajo poskrbeti za
priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo pred prido-
bitvijo uporabnega dovoljenja za objekt, oziroma najkasneje
v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja za
javno kanalizacijo, ki je v gradnji.

24. člen
Soglasje za kanalski priključek in potrdilo o registraciji

kanalskega priključka sta listini, s katerima uporabnik ureja
odnose z upravljavcem javne kanalizacije.

Upravljavec javne kanalizacije izdaja soglasje za priklju-
ček na javni kanal na podlagi tehničnega pravilnika.

Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključek na
javni kanal, kadar uporabnik to zahteva in ko so izpolnjene
vse določbe odloka, pravilnikov in zakonodaje, ki jih odlok
določa.

25. člen
Upravljavec izdaja soglasja:
– k priglasitvam del v območjih javne kanalizacije,
– k lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev enotnega ali gradbenega

dovoljenja,
– k vlogi za uporabno dovoljenje,
– za priključitev,
– za vse posege v prostor, kjer so objekti javne kanali-

zacije,
– za posege v varstvene pasove vodnih virov.
Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.
Upravljavec izdaja soglasja k prostorskim izvedbenim

aktom.

26. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prej-

šnjega člena ali pred priključitvijo objekta dokumentacijo, ki
je predpisana v tehničnem pravilniku.

Upravljavec mora ob vložitvi vloge, najkasneje pa v
roku 15 dni, obvestiti uporabnika, da je vloga nepopolna.

Vse nejasnosti in tehnične podrobnosti morata upora-
bnik in upravljavec uskladiti pred izdajo soglasja za priklju-
ček na javni kanal.

Rok za izdajo soglasja za kanalski priključek za stano-
vanjske in poslovne uporabnike je 30 dni od vročitve popol-
ne vloge. V primeru da se vloga v 15 dneh ne dopolni se jo
zavrže.

27. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo, mora

bodoči uporabnik plačati pristojbine. Pogoje za priključitev
in višino pristojbin določi upravljavec po merilih, ki so dolo-
čena v tehničnem pravilniku in pravilniku o obračunavanju
stroškov za uporabo javne kanalizacije. O tem skleneta bo-
doči uporabnik in upravljavec posebno pogodbo.

Zbrana sredstva iz naslova prispevkov je upravljavec
dolžan uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne kanali-
zacije.

28. člen
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno ka-

nalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega
uporabnika upravljavec ali drugi usposobljen izvajalec pod
neposrednim nadzorstvom predstavnika upravljavca.

Praviloma ima vsaka zgradba en spojni kanal oziroma
en priključek na javno kanalizacijo.

Upravljavec oziroma lastnik notranje kanalizacije ne sme
dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov oziroma uprav-
ljavcev po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo,
brez soglasja upravljavca.

29. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistil-

no napravo in je na njo možno priključiti objekt, ni dovoljeno
graditi greznic.

Objekti, ki jih ni možno priključiti na javno kanalizacijo
morajo imeti zgrajene greznice na praznjenje, ali pa imeti
lastno čistilno napravo.

Področja, za katera ne bo tehnične možnosti priklopa
na Centralno čistilno napravo Tržič, se mora z akti prostor-
skega planiranja določiti lokalne kanalske kolektorje z lokal-
nimi čistilnimi napravami.

30. člen
Upravljavec lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev

oziroma neposredno priključitev spojnega kanala na javno
kanalizacijo:

– v primerih iz 43. člena tega odloka,
– če je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zago-

tavlja kvalitetno odvajanje odpadnih vod,
– 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 z veljavnimi pravilniki,
predpisi in zakonodajo,

– če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziro-
ma nekvalitetno.

Če upravljavec zavrne izdajo soglasja za kanalski pri-
ključek, se uporabnik lahko pritoži na pristojni občinski or-
gan.

31. 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, naj-
kasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po
odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

Upravljavec si pridržuje pravico, da iz strokovnih razlo-
gov ukine priključek.

VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

32. člen
Investitor javne kanalizacije, ki na dan uveljavitve tega

odloka še ni pridobil upravnega dovoljenja, mora po končani
gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospo-
darjenje upravljavcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. kanalizacijsko omrežje in naprave, ki se priključujejo
morajo imeti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja,
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2. vsi merilniki morajo biti pregledani in žigosani skla-
dno s predpisi Urada za standardizacijo in meroslovje,

3. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca
– prevzemnika ter pristojni občinski organ.

Objekti in naprave javne kanalizacije, ki so na dan
uveljavitve tega odloka v lasti Občine Tržič so ne glede na
določila prejšnjega odstavka tega člena odloka z dnem uve-
ljavitve tega odloka predani v upravljanje upravljavcu.

Prevzeti objekti in naprave javne kanalizacije se z dnem
prevzema prenesejo v upravljanje upravljavcu. Upravljavec
lete vnese v kataster javne kanalizacije in v knjigovodske
evidence.

33. člen
Za prevzem že obstoječih objektov, ki na dan uveljavi-

tve tega odloka niso v lasti občine in ne izpolnjujejo pogojev
iz drugega odstavka 32. člena tega odloka, je lastnik dolžan
v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka, prijaviti objekte
upravljavcu, to je Komunalnemu podjetju Tržič d.o.o. Prijavi
mora priložiti dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka 32. člena tega odloka.

VII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE TEHNOLOŠKE ODPADNE
VODE

34. člen
Uporabnik javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz

naravnih virov v tehnološkem postopku proizvodnje, morajo
imeni na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanali-
zacijo zgrajene naprave za predčiščenje oziroma nevtralizi-
ranje tehnoloških odpadnih vod in merilno mesto, v katerem
je mogoče meriti količino odpadnih vod in odvzemati kon-
trolne vzorce za določitev kvalitete odpadnih vod v skladu s
pravilnikom in zakonodajo.

Velikost, opremo, in rok zgraditve merilnega mesta
določi upravljalec v skladu s tehničnim pravilnikom o javni
kanalizaciji.

35. člen
Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo te-

hnološke odpadne vode, ki so navedene v soglasju za pri-
ključek na javni kanal.

Upravljavec sprejme splošne in posebne omejitve koli-
čin, sestave in lastnosti tehnoloških odpadnih vod, ki odte-
kajo v javno kanalizacijo, z namenom, da zagotovi nemote-
no, tehnično pravilno in ekonomično obratovanje javne ka-
nalizacije in čistilnih naprav.

Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
odpadnih vod, ki vsebujejo snovi v takšni koncentraciji, ko bi
lahko:

– povzročile požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročile korozijo ali kako drugače poškodovale

gradiva, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,

– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin ali lepljivih snovi,

– stalno ali občasno povzročale hidravlične preobre-
menitve in tako škodljivo vplivale na delovanje javne kanali-
zacije,

– povzročale ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– povzročale, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid
oziroma amoniak,

– zavirale ali porušile tehnološke operacije na čistilni
napravi,

– povzročale, da neposredno ali posredno nastaja ne-
prijeten vonj,

– vsebovale druge škodljive in nevarne snovi, ki se po
zakonodaji, ki jo je sprejelo pristojno ministrstvo, štejejo za
nevarne in škodljive snovi in katerih koncentracija je nad
dovoljeno koncentracijo.

V javno kanalizacijo ni dopustno odvajati odpadnih vod
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 radio-

aktivne snovi ter vsebnost kovin,
– če imajo odpadne vode faktor kislosti oziroma bazič-

nosti 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, ki se odvajajo v javno kana-
lizacijo, določa tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.

36. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode,

vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.

37. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdih odpad-

kov, ki so z odlokom o odlaganju odpadkov opredeljeni kot
gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki.

38. člen
Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje

padavinskih vod, ni dopustno priključiti kanalizacije za odva-
janje odpadnih vod.

39. člen
Odpadne vode, ki niso primerne za spuščanje v javno

kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z ne onesnaženo pitno, hladilno ali drenažno
vodo z namenom, da bi z redčenjem dosegli zahtevane
lastnosti.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VOD

40. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odjave in

brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem,
najprej prekiniti dovod vode in prekine odvajanje odpadnih
in padavinskih vod v naslednjih primerih:

– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,

– če odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

– če odpadne vode prekoračijo dovoljeno količino ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gor-
ljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,

– če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali pa
je v nasprotju z njim,

– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
– če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino ali

čiščenja odpadnih voda, vendar s tem ne sme biti prizadet
drugi uporabnik.

Prav tako mora uporabnik v zgoraj navedenih primerih
na poziv izvajalca javne službe prekiniti črpanje vode iz la-
stnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesij.
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Odvajanje odpadnih in padavinskih vod se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve. Upora-
bnik 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.

41. člen
Upravljavec ima pravico, da prekine odvajanje odpa-

dnih in padavinskih vod 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 pristoj-
ne občinske in državne organe.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljavec prekine odvajanje odpadnih in padavinskih vod,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VOD V PRIMERU VIŠJE SILE

42. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljavec pravi-
co brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in pa-
davinskih vod, mora o tem obvestiti uporabnike in postopati
skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

X. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VOD

43. člen
Lastnosti odpadnih voda se kontrolira z rednimi in izre-

dnimi analizami. Redne analize se opravljajo na stroške upo-
rabnikov javne kanalizacije. Izredne analize zagotavlja uprav-
ljavec. Če je izredna analiza neugodna za uporabnika, nosi
stroške uporabnik.

Upravljavec lahko v soglasju za kanalski priključek do-
loči uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve
količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti upo-
rabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na
lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. To
določilo ne velja za gospodinjstva.

44. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami

izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne vode pa odvajajo
v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenih vodome-
rov, le-te vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

45. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitava-

nja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, velja-
jo določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.

46. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik

sam ali za to pooblaščen izvajalec na svoje stroške. Uprav-
ljavec predpiše način vzorčevanja, pogostost meritev in ana-
lizne parametre. Meritve, ki so osnova za izračun čiščenja
odpadnih vod, izvaja upravljavec.

47. člen
Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,

ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so
lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo
ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O
rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je
uporabnik dolžan obveščati upravljavca najmanj enkrat letno
oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.

48. člen
Ustrezni inšpektorat določi način merjenja količine, sto-

pnje onesnaženosti in pogostost meritev odpadne vode.
Uporabnik mora upravljavcu predložiti v potrditev pro-

jekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-

ga mesta, pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled
merilnega mesta. Merilno mesto mora biti ob vsakem času
brez posebnega obvestila dostopno upravljavcu.

Uporabnik mora voditi dnevnik obratovanja merilnega
mesta.

Uporabnik mora upravljavcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled dnevnika obratovanja,
odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja meril-
nih naprav.

Pri odvzemu vzorcev odpadne vode mora uporabnik ob
vsakem času zagotoviti prisotnost svojega predstavnika. Če
uporabnik tega ne zagotovi, je odvzeti vzorec ne glede na to
veljaven.

49. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spre-

membah kvalitete in količin odpadne vode.

50. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevar-

nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo. Vsi stroški povezani s sanacijo prej navedenih
posledic bremenijo uporabnika.

XI. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

51. člen
Odvajanje odpadnih vod in padavinskih vod so dolžni

plačevati v skladu s pravilnikom o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije in veljavnim cenikom vsi upora-
bniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne
glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

Čiščenje odpadnih vod so dolžni plačevati v skladu s
pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne ka-
nalizacije in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki preko javne
kanalizacije odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje
odpadnih vod.

52. 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 odpa-
dnih vod.

53. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v

kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
zemljiščih, morajo upravljalcu posredovati dokazila, da ima-
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jo na voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin,
na katera se lahko vnašajo živinska gnojila, skladno z ured-
bo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

54. člen
Cena kanalščine in čiščenja odpadnih in padavinskih

vod ter način obračuna se opredeli v pravilniku o obračuna-
vanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in pripadajo-
čem ceniku.

55. člen
Dokler ni zgrajena čistilna naprava, so dolžni plačevati

kanalščino tudi tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v
odprte vodotoke ali ponikalnice.

56. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vo-

do v čiščenje na čistilno napravo ob praznjenju greznic ali
drugih objektov za čiščenje odpadnih vod, so dolžni plačati
enako nadomestilo stroškov čiščenja in kanalščine kot upo-
rabniki javne kanalizacije.

57. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– 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.

XII. NADZOR

58. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni

občinski organ, komunalni redarji, pristojni inšpektorat in na
podlagi pooblastila upravljavec.

XIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV

59. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavca.

60. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih
voda v skladu s tem odlokom, pravilniki in zakonodajo na-
slednje obveznosti:

1. da skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje ob-
jektov 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 dnevnih obratova-
nja le-teh,

4. da obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja od-
padnih in padavinskih vod preko sredstev javnega obvešča-
nja ali neposredno,

5. da vodi kataster objektov in naprav javne kanalizaci-
je in podatke predloži pristojnemu občinskemu upravnemu
organu,

6. da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziro-
ma 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 pristoj-
nim organom,

9. da sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

10. da nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanali-
zacije ter kanalizacijskih priključkov,

11. da pisno obvešča uporabnika o vsaki njegovi spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,

12. da kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za
njihovo odstranjevanje,

13. da kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.

61. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo poleg v tem odloku, tehničnem pravil-
niku in drugih predpisih predvsem naslednje obveznosti:

1. da gradijo objekte in naprave notranje kanalizacije
skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem iz-
vajalca javne službe,

2. da omogočajo izvajalcu javne službe pregled notra-
nje 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
vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne na-
prave,

4. da redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke
vode in rezultate na zahtevo posredujejo izvajalcu javne slu-
žbe,

5. da pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanj-
kljivosti na javni kanalizaciji,

6. da obveščajo izvajalca javne službe o vseh spre-
membah pogojev za priključitev,

7. da redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda na podlagi izdanih računov,

8. da odvajajo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mej-
nih vrednosti koncentracij, določenih v predpisih, ki oprede-
ljujejo, katere snovi se štejejo za nevarne škodljive snovi in
ki določajo dopustne temperature odpadne vode,

9. da prijavljajo izvajalcu javne službe vsako spremem-
bo količine in kvalitete odpadne vode,

10. če odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnolo-
ško vodo, morajo pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi
imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, pre-
dložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano
v skladu s predpisi,

11. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z ne onesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da
bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,

12. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisa-
nih učinkov, morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti ob
spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uved-
bi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dose-
ganje zahtevanih učinkov predčiščenja,

13. ne smejo prekiniti odvoda odpadnih voda drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
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XIV. KAZENSKA DOLOČBA

62. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba, z denarno kaznijo 60.000 SIT pa odgovorna
oseba pravne osebe in z denarno kaznijo 150.000 SIT
fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če:

– si ne pridobi smernic k programiranju, načrtovanju in
gradnji javne kanalizacije (9. člen),

– gradi javno kanalizacijo ali spojne kanale iz za tovr-
stne gradnje ni strokovno usposobljen (10. člen),

– ne prijavi gradnje javne kanalizacije ali spojnega ka-
nala v določenem roku (11. člen),

– ne izroči v upravljanje javne kanalizacije upravljavcu v
roku, ki je določen s tem odlokom (12. člen),

– ne izroči upravljavcu projekta izvedenih del (12. člen),
– ne prilagodi elementov javne kanalizacije novi niveleti

terena (15. člen),
– izvede neposredni priključek spojnega kanala na jav-

no kanalizacijo v nasprotju z 22., 28. in 30. členom tega
odloka,

– se v določenem roku ne priključi na javno kanalizaci-
jo (23. člen),

– dovoli drugemu lastniku oziroma upravljavcu priklju-
čitev njegovih objektov po notranji kanalizaciji na javno ka-
nalizacijo (28. člen),

– ne napove točnih osnov za obračun stroškov za od-
vajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod,

– nima zgrajenega merilnega mesta, kot to določata
32. in 47. člen tega odloka,

– odvaja odpadne vode v padavinsko kanalizacijo (37.
člen),

– povzroči razloge za prekinitev odvajanja odpadnih in
padavinskih voda oziroma dobavo vode iz javnega vodovoda
iz 39. člena tega odloka.

Kršitelj mora povrniti škodo upravljavcu, ki je nastala
kot posledica nespoštovanja določil odloka o javni kanaliza-
ciji, tehničnega pravilnika in pravilnika o obračunavanju stro-
škov za uporabo javne kanalizacije, oziroma odpraviti posle-
dice in pomanjkljivosti, sicer jih odpravi upravljavec na stro-
ške kršitelja.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
Pri izvajanju javne službe po tem odloku se uporabljajo

vsa navedena ali nenavedena referenčna določila predpisov
in drugih publikacij, še posebej pa tehnični pravilnik in pra-
vilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizaci-
je, ki jih sprejme pristojni občinski organ. Le-ta določata
podrobnejša navodila in tehnične normative z namenom, da
se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje in s kateri-
ma se uredi zlasti:

a) smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizaci-
je,

b) tehnične normative za priključevanje na javno kanali-
zacijo,

c) normative o sestavi odpadnih vod, ki se smejo odva-
jati v javno kanalizacijo,

d) način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih
vod,

e) način obračunavanja stroškov odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,

f) način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nad-
zora javne kanalizacije in notranje kanalizacije, soglasij za
gradnjo javne kanalizacije in za priključitev nanjo.

K navedenim referencam sodijo tudi njihove spremem-
be ali predelave, kadar so vanje vključene.

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

upravljanju, uporabi in vzdrževanju kanalizacije v Občini Tr-
žič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/74).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 013-05/01-07
Tržič, dne 14. novembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
4738. Sklep o nadaljevanju postopka za ustanovitev ob-

čin, za določitev njihovih območij, za spremem-
bo območij občin ter za spremembo imen in se-
dežev občin po zakonu o postopku za ustanovi-
tev občin ter za določitev njihovih območij (ZPU-
ODO) 9165

MINISTRSTVA
4739. Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov 9171
4740. Navodilo o ravnanju s kemikalijami v tekočem sta-

nju ter nafto in njenimi derivati v tovornem prista-
nišču Koper 9172

4741. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o na-
činu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremlja-
nje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge 9175

4742. Seznam zdravil, za katera je bilo od 28. 7. 2001
do 12. 11. 2001 izdano dovoljenje za promet 9176

4743. Seznam zdravil, za katera je od 28. 7. 2001 do
12. 11. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za pro-
met 9185

4744. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev,
za katera je bilo v času od 26. julija 2001 do 15.
novembra 2001 izdano podaljšanje odločbe o re-
gistraciji oziroma sprememba odločbe o registra-
ciji v Republiki Sloveniji 9187

4745. Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za upo-
rabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah čla-
nicah EU in RS 9193

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4746. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pav-

šalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje 9198

OBČINE

BELTINCI

4747. Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju
Občine Beltinci 9199

BREŽICE

4748. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
UN Mestno jedro Brežice – del kareja C 9200

DOBRNA

4749. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazi-
dalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v
Dobrni 9200

LJUTOMER

4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sim-
bolih Občine Ljutomer 9205

4751. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ureditvenem na-
črtu starega mestnega jedra Ljutomer 9209

ŠKOCJAN

4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in prostorskih sestavin družbenih planov občin No-
vo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopol-
nitev 2000 9209

TRŽIČ

4753. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in pada-
vinskih voda 9212
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