Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

21

Ljubljana, ponedeljek

e-pošta: info@uradni-list.si

11. 3. 2002

Cena 1100 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XII

DRŽAVNI ZBOR

908.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
pomorskega zakonika (PZ-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/94-6/7
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A)

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 27. februarja 2002.

909.
Št. 001-22-13/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-A)
1. člen
V pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 26/01) se v
drugem odstavku 8. člena za besedilom “tuja javna ladja,“
doda besedilo, ki se glasi: “tuja vojaška jedrska ladja, tuja
vojaška ladja z jedrskim orožjem,“.
V 1. točki drugega odstavka 8. člena se za besedilom
“za tujo vojaško ladjo“ postavi vejica in doda besedilo, ki se
glasi “tujo vojaško jedrsko ladjo in tujo vojaško ladjo z jedrskim orožjem“.
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah Republike Slovenije se ne sme dovoliti tuji vojaški ladji, ki s
svojim obiskom ogroža varnost Republike Slovenije.“

Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske unije za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji (ZPKEU)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske
unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji (ZPKEU)
Razglašam zakon o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji (ZPKEU), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 27. februarja 2002.
Št. 001-22-14/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O POSTOPKU PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJ
DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE
UNIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH
POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH
DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPKEU)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja postopek priznavanja kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, tako da povzema vsebino splošnih in področnih direktiv Evropskih skupnosti, ki
urejajo vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za opravljanje teh poklicev oziroma poklicnih dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: direktive), ter določa organ, ki vodi
ta postopek.
2. člen
(1) Ta zakon velja za državljane oziroma državljanke
držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki
želijo v Republiki Sloveniji kot zaposlene ali samozaposlene
osebe opravljati določen reguliran poklic oziroma regulirano
poklicno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
(2) Ta zakon velja tudi za državljane oziroma državljanke tretjih držav, ki so pridobili kvalifikacije v državi članici EU.
3. člen
Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega zakona se
določbe tega zakona o postopku in organu, ki ga vodi,
smiselno uporabljajo tudi za priznavanje kvalifikacij državljanom oziroma državljankam tretjih držav v skladu s pogoji iz
bilateralnih sporazumov o vzajemnem priznavanju kvalifikacij
(v nadaljnjem besedilu: sporazum), sklenjenimi med Republiko Slovenijo in tretjimi državami.
4. člen
Regulirani poklici oziroma regulirane poklicne dejavnosti so po tem zakonu tisti poklici oziroma poklicne dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt.
5. člen
Pojem “kvalifikacije“ po tem zakonu pomeni celoto poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jih je kandidat pridobil po programih
izobraževanja in usposabljanja v EU, na podlagi katerih je
pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma
poklicne dejavnosti v EU, kot tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica oziroma poklicne
dejavnosti v EU, in dokazila o izpolnjevanju določenih drugih
pogojev.
II. POSTOPEK ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ
6. člen
(1) Postopke priznavanja kvalifikacij po tem zakonu
vodi ministrstvo, pristojno za delo, ki opravlja tudi koordinacijo nad izvajanjem in enotno uporabo direktiv in predpisov,
izdanih za njihovo izvajanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo izdaja tudi potrdila o veljavnosti diplom in
certifikatov o poklicnih kvalifikacijah, ki so jih slovenski državljani pridobili v republikah bivše SFRJ pred 25. 6. 1991.
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(3) V okviru nalog iz prvega odstavka tega člena ministrstvo:
– spremlja in usklajuje izvajanje direktiv in predpisov,
izdanih za njihovo izvajanje,
– pripravlja strokovne podlage za izvajanje tega zakona,
– opozarja pristojna ministrstva iz prvega odstavka
11. člena tega zakona na ugotovljene nepravilnosti, ki so v
nasprotju z enotnim izvajanjem in uporabo direktiv,
– sprejema vloge za priznanje kvalifikacij, vodi postopek in izdaja odločbe,
– vodi evidence iz 19. člena tega zakona,
– obvešča zainteresirane osebe o pogojih za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom.
(4) Ministrstvo o svojem delu in dejavnostih s področja
postopkov priznavanja kvalifikacij po tem zakonu poroča
enkrat letno Vladi Republike Slovenije.
(5) Moška spolna slovnična oblika, uporabljena za osebe, ki sodelujejo v postopku po tem zakonu, je uporabljena
kot nevtralna za ženske in moške.
7. člen
Ministrstvo imenuje nacionalnega koordinatorja, ki skrbi za enotno uporabo direktiv za vse poklice, na katere se
nanašajo, sklicuje in vodi medresorsko koordinacijo, ki jo
imenuje Vlada Republike Slovenije in jo sestavlja po en
predstavnik vsakega ministrstva, in zastopa Republiko Slovenijo v koordinacijski skupini pri Komisiji EU.
8. člen
(1) Postopek za priznanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: postopek) se začne na zahtevo kandidata, ki jo ta
vloži pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Če ta zakon ne določa drugače, postopa ministrstvo po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Zoper odločbo ministrstva ima kandidat pravico vložiti pritožbo na Vlado Republike Slovenije.
9. člen
(1) Vloga mora vsebovati zlasti:
– dokazilo o državljanstvu,
– diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in
izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
– dokazilo o drugih kvalifikacijah,
– dokazila o vsebini in poteku usposabljanja.
(2) V postopku lahko ministrstvo zahteva, da kandidat
poleg dokazil iz prejšnjega odstavka predloži še druga dokazila.
(3) Listine iz prvega odstavka tega člena, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
(4) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo
in navodila za njeno izpolnjevanje.
10. člen
(1) Ministrstvo mora izdati odločbo o vlogi in jo vročiti
kandidatu najkasneje v štirih mesecih od dneva, ko je prejel
popolno vlogo.
(2) Ministrstvo ne more izdati odločbe brez pisnega
mnenja pristojnega ministrstva iz 11. člena tega zakona. Če
pristojno ministrstvo ne izda mnenja iz 11. člena tega zakona se šteje, da soglaša z vlogo.
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11. člen
(1) Po prejemu vloge ministrstvo vlogo pošlje ministrstvu, pristojnemu za reguliranje poklica oziroma poklicne
dejavnosti, ki bi ga kandidat želel opravljati v Republiki Sloveniji v primeru priznanja njegovih kvalifikacij (v nadaljnjem
besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Pristojno ministrstvo mora podati ministrstvu pisno
mnenje o ustreznosti kvalifikacij kandidata za opravljanje
reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti
v roku enega meseca od dneva prejema vloge. V času
postopka lahko po potrebi preko ministrstva zahteva od
kandidata še dodatne informacije ali dokazila.
(3) Če je za pripravo mnenja iz prejšnjega odstavka
potrebno mnenje zbornice ali drugega pristojnega organa
oziroma organizacije, mora ta odgovoriti na zaprosilo pristojnega ministrstva v roku, ki ga to določi.
(4) Minister, pristojen za delo, izda navodila za pripravo
mnenja iz drugega odstavka tega člena za posamezne vrste
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti.
12. člen
(1) Pristojno ministrstvo primerja pisno dokumentacijo
o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane
poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije.
Če na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, v svojem pisnem mnenju, glede na okoliščine primera, predlaga enega od naslednjih dopolnilnih
ukrepov:
a) da kandidat predloži ministrstvu dodatno dokazilo o
strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni
dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju ali
b) da kandidat opravi prilagoditveno obdobje oziroma
preizkus poklicne usposobljenosti.
(2) Če pristojno ministrstvo oceni, da je za priznanje
kandidatovih kvalifikacij potreben dopolnilni ukrep iz točke
b) prejšnjega odstavka, v svojem pisnem mnenju alternativno določi tudi pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja (čas trajanja in program) ali pogoje za preizkus poklicne usposobljenosti. Hkrati določi še pogoje za opravljanje
prilagoditvenega obdobja z morebitno dopolnitvijo z dodatnim izobraževanjem ter kriterije za oceno uspešnosti opravljanja prilagoditvenega obdobja, kakor tudi pooblaščeno organizacijo za preizkus poklicne usposobljenosti.
(3) Obvezni sestavni del pisnega mnenja iz prejšnjega
odstavka je tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih
vsebin, ki na podlagi primerjave kandidatovih kvalifikacij s
kvalifikacijami, zahtevanimi v predpisih Republike Slovenije,
niso zajeti v kandidatovih dokazilih o kvalifikacijah.
13. člen
(1) Pisno mnenje iz drugega odstavka 11. člena tega
zakona je za ministrstvo obvezujoče.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
ministrstvo zahteva, da pristojno ministrstvo ponovno preveri
in uskladi svoje pisno mnenje, če ugotovi, da je v nasprotju z
enotnim izvajanjem direktive ali direktiv, na podlagi katerih je
bilo izdano.
(3) Pristojno ministrstvo mora uskladiti in vrniti ministrstvu pisno mnenje v 10 dneh od prejema njegove obrazložene zahteve.
14. člen
(1) Na podlagi mnenja iz 12. člena tega zakona ministrstvo izda kandidatu delno odločbo, s katero ugotovi, da
njegove kvalifikacije niso ustrezne za opravljanje določene-
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ga reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka ministrstvo pozove
kandidata, da v določenem roku predloži bodisi dodatno
dokazilo o strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju, oziroma da izbere preizkus poklicne usposobljenosti ali
prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče
pogoje za priznanje ustreznosti svojih kvalifikacij.
(3) Obrazložitev odločbe mora vsebovati tudi seznam
predmetov oziroma manjkajočih vsebin in pogoje iz 12. člena
tega zakona.
15. člen
(1) Med prilagoditvenim obdobjem kandidat opravlja
poklic pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka in na
delovnem mestu, ki si ga je izbral, in ki ga je potrdilo ministrstvo.
(2) Kandidat obvesti ministrstvo o tem, kje in pod čigavim vodstvom bo opravljal prilagoditveno obdobje. Ministrstvo sporoči svojo potrditev najkasneje v 14 dneh po
prejemu kandidatovega obvestila o izbiri strokovnjaka in delovnega mesta.
16. člen
(1) Ministrstvo izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih kvalifikacij za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji:
a) če pristojno ministrstvo na podlagi vloge v svojem
mnenju oceni, da kandidatove kvalifikacije ustrezajo kvalifikacijam, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi
Republike Slovenije,
b) če kandidat v roku predloži ministrstvu zahtevano
dokazilo o strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju,
c) ko kandidat ministrstvu predloži dokazilo o uspešno
opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne
usposobljenosti.
(2) Pravico do opravljanja določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji pridobi kandidat takrat, ko izpolni še druge pogoje,
določene z zakonom.
17. člen
Ministrstvo mora kandidatu v vseh fazah postopka
obravnavanja vloge nuditi potrebne informacije in mu omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo.
18. člen
(1) Za vloge in upravna dejanja, opravljena po tem
zakonu, se plačuje taksa po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka oziroma višino stroškov za eventualno dodatno izobraževanje in usposabljanje v prilagoditvenem obdobju ter za preizkus poklicne
usposobljenosti kandidata določi minister, pristojen za delo.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka ne smejo biti višji od
stroškov, ki so za enake namene v zvezi z opravljanjem
reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti
določeni za državljane Republike Slovenije.
(4) Takso iz prvega odstavka tega člena in stroške iz
drugega odstavka tega člena plača kandidat ob vložitvi vloge
oziroma pred opravo dejanja.
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III. EVIDENCE

19. člen
(1) Ministrstvo vodi naslednje evidence:
– evidenco reguliranih poklicev Republike Slovenije,
– evidenco reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– evidenco reguliranih poklicev v EU,
– evidenco o vlogah,
– evidenco imetnikov odločb o priznanih kvalifikacijah,
– evidenco o tožbah zoper izdane odločbe.
(2) Podrobnejšo vsebino evidenc iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka in način njihovega vodenja
določi minister, pristojen za delo.
(3) Evidence iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena so javne.
20. člen
(1) Podatki o kandidatu, pridobljeni v postopku, se
smejo uporabiti samo za ta namen in se smejo posredovati
le pristojnim ministrstvom.
(2) Na pisno zahtevo kandidata ali z njegovo pisno
privolitvijo se lahko podatki iz prejšnjega odstavka sporočajo
tudi drugim uporabnikom osebnih podatkov, oziroma se
smejo uporabiti tudi za druge namene.
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(3) Minister, pristojen za delo, izda navodila iz četrtega
odstavka 11. člena tega zakona za posamezne vrste reguliranih poklicev oziroma dejavnosti do 31. 12. 2002.
(4) Ministrstvo vzpostavi evidenci reguliranih poklicev
in reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji do
dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.
24. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov iz 3. člena tega zakona se začnejo izvajati, ko ministrstvo zagotovi pogoje iz
prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom iz
2. člena tega zakona se začnejo izvajati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU oziroma s sklenitvijo
ustreznega bilateralnega sporazuma s posamezno državo
članico EU.
Št. 101-01/01-12/4
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor

IV. INFORMIRANJE
21. člen
(1) V ministrstvu je kandidatom ter zainteresiranim slovenskim državljanom na voljo vodnik o splošnem sistemu
priznavanja kvalifikacij v Republiki Sloveniji, ki ga pripravi
ministrstvo najkasneje do dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU, ter tovrstni razpoložljivi vodniki drugih držav članic.
(2) Ministrstvo ima tudi seznam služb za zaposlovanje v
Republiki Sloveniji in seznam Evropskih služb za zaposlovanje, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
22. člen
(1) Poleg pisnih publikacij oziroma seznamov iz prejšnjega člena nudi ministrstvo kandidatom, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, tudi svetovanje v zvezi s priznavanjem
njihovih kvalifikacij, kakor tudi informacije o drugih, z zakonom določenih pogojih, ki jih mora kandidat izpolniti za
pridobitev pravice do opravljanja določenega reguliranega
poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
(2) Državljanu Republike Slovenije, ki odhaja v drugo
državo članico EU, nudi ministrstvo ustrezne predhodne
informacije v zvezi s priznanjem njegovih kvalifikacij v tej
državi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Ministrstvo zagotovi kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje postopkov po tem zakonu v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo
iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona z navodili za
izpolnjevanje, višino stroškov iz drugega odstavka 18. člena
tega zakona ter vsebino evidenc in način njihovega vodenja
iz četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka 19. člena
tega zakona v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

910.

Zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju
turizma (ZPT-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona
o pospeševanju turizma (ZPT-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju
turizma (ZPT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 28. februarja 2002.
Št. 001-22-15/02
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSPEŠEVANJU
TURIZMA (ZPT-A)
1. člen
V zakonu o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98) se za 28. členom doda novi 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
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Če osebe iz 25. člena ne odvedejo turistične takse v
roku in na način, ki je določen v 27. členu, občina pristojnemu davčnemu uradu sporoči, naj turistično takso prisilno
izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s
katero naloži osebi iz 25. člena tega zakona, da v 25 dneh
nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 25. člena tega zakona neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v
navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino
pogodbo, v kateri se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo
druga medsebojna razmerja.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/96-4/12
Ljubljana, dne 28. februarja 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

911.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. februarja 2002.
Št. 001-22-16/02
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-B)
1. člen
V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98, 33/00 – odločba US, 39/00 – popravek odločbe US, 49/00, 61/00 in 100/00 – odločba US) se v prvem
odstavku 19. člena v 59. točki za besedama “125 ccm“
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dodajo besede “in največ 11kW“, besedilo “do 350 ccm
delovne prostornine motorja,“ pa nadomesti z besedilom “z
omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih
moč motorja ne presega 25 kW ali katerih razmerje moč
motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg, ter kategorije A
brez omejitev, če ga je pridobil po dopolnjenem 21. letu
starosti in nima najmanj dve leti vozniškega dovoljenja za
vožnjo motornih vozil kategorije B“.
Na koncu 62. točke se podpičje nadomesti s piko in
doda besedilo “Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v
okviru turistične ponudbe, ki se opravlja s skupino vozil, ki jo
sestavljajo vlečno vozilo s priklopnimi vozili za prevoz oseb (v
nadaljnjem besedilu: cestni turistični vlak);“.
2. člen
V 29. členu se v prvem odstavku v 8. točki na koncu
prve alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova druga
alinea, ki se glasi:
“– za cestni turistični vlak.“
3. člen
V 71. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “in za prevoz oseb, ki se na
kratkih razdaljah opravlja s cestnim turističnim vlakom.“
4. člen
V 79. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo “Cestni turistični vlak, s katerim se v okviru turistične
ponudbe na kratkih razdaljah opravlja prevoz oseb, ima lahko največ tri priklopna vozila za prevoz oseb.“
5. člen
Drugi odstavek 124. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A z
omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A katerih
moč motorja ne presega 25 kW ali katerih razmerje moč
motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg, se izda osebi, ki je
opravila vozniški izpit za vožnjo vozil kategorije A in še ni
dopolnila 21 let starosti. Omejitev traja dve leti.“
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A
brez omejitev se izda osebi, ki je opravila vozniški izpit za
vožnjo vozil kategorije A po dopolnjenem 21. letu starosti.
(4) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A
brez omejitev se izda osebi, ne da bi opravljala vozniški izpit,
če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je dopolnila starost 18 let in ima najmanj dve leti
veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do
125 ccm in največ 11 kW;
– da ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije
A z omejitvijo iz drugega odstavka tega člena po preteku te
omejitve. Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil
kategorije A z omejitvijo iz drugega odstavka tega člena, ki je
dopolnila 21 let starosti, pa ji omejitev še ni pretekla, se
lahko vozniško dovoljenje vozil kategorije A brez omejitev
izda pod pogojem, da je opravila posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A.“
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
6. člen
V 129. členu se črta druga alinea.
V tretji alinei se število “20“ nadomesti s številom “18“.
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7. člen
V 133. členu se v deveti alinei za besedilom “125 ccm“
doda besedilo “in največ 11kW“, besedilo “do 350 ccm“ pa
se nadomesti z besedilom “z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega
25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega
0,16 kW/kg.“
8. člen
V 140. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo “Kandidati za voznike vozil kategorije A, ki so dopolnili
21 let starosti, se usposabljajo po posebnem praktičnem
programu usposabljanja, ki je prilagojen vozilom z večjo
močjo motorja.“
9. člen
V 151. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
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– povezano zaviranje vlečnega vozila in priklopnih vozil,
– pri polnem zaviranju pot ustavitve največ 12 metrov,
– parkirna zavora, ki deluje na vlečno in vsa priklopna
vozila;
– zvočni in svetlobni znak pri prekinitvi zveze med vlečnim vozilom in priklopnimi vozili,
– levo in desno vzvratno ogledalo,
– zavarovanje potnikov na priklopnih vozilih pred naključnim padcem iz vozila,
– emisija izpušnih plinov po predpisih o homologaciji
za cestna vozila ali kmetijske traktorje.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/122
Ljubljana, dne 28. februarja 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Osebi, ki je dopolnila 18 let in ima na dan uveljavitve tega zakona najmanj dve leti vozniško dovoljenje kategorije A do 125 ccm in največ 11kW, se na njeno zahtevo izda
vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev, ne da bi opravljala vozniški izpit.
(2) Osebi, ki ima na dan uveljavitve tega zakona najmanj dve leti vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A
do 350 ccm, se na njeno zahtevo izda vozniško dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev, ne da bi opravljala
vozniški izpit.
(3) Osebi, ki je dopolnila 21 let in ima na dan uveljavitve tega zakona vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 125 ccm in največ 11kW ali A do 350 ccm, pa ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov, se na njeno
zahtevo izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A
brez omejitev, če opravi posebni praktični del vozniškega
izpita za vožnjo motornih koles kategorije A.
11. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše
obrazec vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A in z določbami tega zakona uskladi predpise o
postopku za izdajo in zamenjavo vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A ter vodenju evidenc najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona natančneje določi program praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih
vozil kategorije A.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo, izda predpise o homologaciji za cestni turistični vlak najkasneje v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
Do izdaje ustreznih predpisov o homologaciji mora cestni turistični vlak izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
– svetlobna oprema po predpisih o homologaciji za
cestna vozila,
– zvočni znak,
– sledljivost priklopnih vozil vlečnemu vozilu,
– zaviranje,

912.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zavarovalništvu (ZZavar-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 1. marca 2002.
Št. 001-22-24/02
Ljubljana, dne 11. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-A)
1. člen
Besedilo 118. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 13/00 in 91/00 – popravek, v nadaljevanju:
ZZavar) se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v naslednjih zavarovalnih vrstah:
– zavarovanje tirnih vozil (4. točka drugega odstavka
2. člena tega zakona),
– letalsko zavarovanje (5. točka drugega odstavka
2. člena tega zakona),
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– zavarovanje plovil (6. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– zavarovanje prevoza blaga (7. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– zavarovanje požara in elementarnih nesreč (8. točka
drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– drugo škodno zavarovanje (9. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov
(11. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil (12. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– splošno zavarovanje odgovornosti (13. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona),
– kreditno zavarovanje (14. točka drugega odstavka
2. člena tega zakona),
– kavcijsko zavarovanje (15. točka drugega odstavka
2. člena tega zakona),
– zavarovanje raznih finančnih izgub (16. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona).
Ne glede na določbo prvega stavka tega odstavka oblikuje zavarovalnica, ki opravlja izključno posle pozavarovanj,
izravnalne rezervacije za neproporcionalna pozavarovanja v
tistih zavarovalnih vrstah, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
četrtem odstavku tega člena.
(2) Izravnalne rezervacije se oblikujejo na podlagi deleža škod, za katerega dejanske obveznosti zavarovalnice na
podlagi zavarovalnih primerov, ki so nastopili v obračunskem obdobju, presegajo ocenjene obveznosti zavarovalnice, ki so bile podlaga za določitev zavarovalne premije.
(3) Izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo neenakomernega odvijanja škodnega dogajanja. Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v tistih zavarovalnih
vrstah, kjer so na podlagi statističnih podatkov ugotovljena
znatna nihanja škod, ki niso izravnana z zavarovalno premijo
posameznega leta ali s pozavarovanjem. Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije na podlagi odstopanja deleža
škod v tekočem obračunskem obdobju od povprečnega
deleža škod v opazovanem obdobju.
(4) Zavarovalnica mora oblikovati izravnalno rezervacijo v posamezni zavarovalni vrsti iz prvega odstavka tega
člena, če:
1. znaša standardni odklon deleža škod od povprečnega deleža škod v opazovanem obdobju vsaj 5-odstotnih
točk, in
2. če vsaj enkrat v opazovanem obdobju delež škod,
povečan za povprečni delež stroškov, prekorači 100 odstotkov in
3. če obračunana povprečna čista letna premija v
zadnjih treh letih, vključno s tekočim obračunskim letom,
preseže 50 mio tolarjev ali 4% skupne premije premoženjskih zavarovanj iz 1. točke četrtega odstavka 2. člena tega
zakona.
Ne glede na določbo v 3. točki tega odstavka se za
kreditna zavarovanja (14. točka drugega odstavka 2. člena
tega zakona) upošteva povprečna čista letna premija v zadnjih petih letih, vključno s tekočim obračunskim letom.
(5) Opazovano obdobje mora obsegati obdobje najmanj desetih let pred letom, za katerega se izračunavajo
izravnalne rezervacije.
(6) Delež škod za posamezno leto se izračuna kot
razmerje med odhodki za škode in čistimi prihodki od premij
za posamezno zavarovalno vrsto. Pri izračunu odhodkov za
škode za posamezno zavarovalno vrsto se upoštevajo čiste
obračunane odškodnine oziroma zavarovalnine, povečane
za cenilne stroške, spremembe čistih obračunanih škodnih
rezervacij in pripadajoče obresti.

Št.

21 / 11. 3. 2002 / Stran 1591

(7) Delež stroškov za posamezno leto se izračuna kot
razmerje med čistimi obratovalnimi stroški in čistimi prihodki
od zavarovalnih premij. Povprečni delež stroškov je aritmetična sredina stroškov za zadnja tri leta opazovanega obdobja. Delež stroškov se izračuna skupno za vse zavarovalne
vrste iz skupine premoženjskih zavarovanj (1. točka četrtega
odstavka 2. člena tega zakona).
(8) Zgornja meja obveznosti oblikovati izravnalne rezervacije je pri kreditnih zavarovanjih in zavarovanjih posevkov
in plodov proti toči in pozebi šestkratnik, pri vseh drugih
zavarovanjih pa štirikratnik standardnega odklona deleža
škod v opazovanem obdobju, pomnožen z lastnim deležem
obračunane zavarovalne premije za tekoče leto. Za zavarovanje posevkov in plodov proti toči in pozebi v okviru zavarovalne vrste drugo škodno zavarovanje (9. točka drugega
odstavka 2. člena tega zakona) mora zavarovalnica za posamezno leto izračunati delež škod ločeno od preostalih zavarovanj v tej zavarovalni vrsti.
(9) Zavarovalnica mora vsako leto, neodvisno od deleža škod, povečati izravnalno rezervacijo za 3,5% zgornje
meje, izračunane po osmem odstavku tega člena, dokler
izravnalne rezervacije ne dosežejo zgornje meje oziroma
dokler je ne dosežejo ponovno, če so bile zmanjšane na
podlagi dvanajstega odstavka tega člena.
(10) Zavarovalnica mora dodatno povečati izravnalne
rezervacije, če je delež škod v tekočem letu manjši od
povprečnega deleža škod v opazovanem obdobju. Povečanje se izračuna tako, da se razlika med obema deležema
pomnoži z lastnim deležem obračunane zavarovalne premije
za tekoče leto. Ne glede na določbo prejšnjega stavka,
povečanje v posamezni zavarovalni vrsti ne sme presegati
75% razlike med čistimi prihodki od premij in odhodki za
škode.
(11) Če bi s povečanjem na podlagi devetega in desetega odstavka tega člena izravnalne rezervacije presegle zgornjo mejo iz osmega odstavka tega člena, se izravnalne rezervacije povečajo le toliko, da dosežejo zgornjo mejo.
(12) Zavarovalnica mora zmanjšati izravnalne rezervacije, če je delež škod v tekočem letu večji od povprečnega
deleža škod v opazovanem obdobju. Zmanjšanje se izračuna tako, da se razlika med obema deležema pomnoži z
lastnim deležem obračunane zavarovalne premije za tekoče leto. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, stanje
izravnalnih rezervacij zaradi zmanjšanja ne sme postati negativno.
(13) Določbe osmega do dvanajstega odstavka tega
člena se uporabljajo le, dokler obstaja obveznost oblikovati
izravnalne rezervacije po četrtem odstavku tega člena.
(14) V primeru, da ima zavarovalnica oblikovane izravnalne rezervacije v višini, ki presega zgornjo mejo določeno
v osmem in devetem odstavku tega člena, se tako oblikovani presežek všteva v izračun kapitalske ustreznosti.“
2. člen
Besedilo 355. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kolikor s posebnimi predpisi ni drugače določeno, se
za poslovanje Slovenske izvozne družbe, d.d. Ljubljana na
področju zavarovanja za njen lasten račun v obdobju do
članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih smiselno uporabljajo določbe 1. do 5. člena, 8. člena, 13. do
15. člena, 65. do 72. člena, 74. do 91. člena, 104. člena,
109. in 110. člena, 112. do 116. člena, 118. in
119. člena, 134. do 141. člena, 154. do 171. člena, 175.
do 183. člena, 214. do 240. člena, 331. in 332. člena,
352. člena ter 359. do 361. člena tega zakona.“
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3. člen
Do ureditve obdavčenja izravnalnih rezervacij v zakonu,
ki ureja davek od dobička pravnih oseb, se znesek, ki ga v
tekočem letu zavarovalnica namenja za oblikovanje izravnalnih rezervacij nad ravnijo določeno v osmem in devetem
odstavku 1. člena tega zakona všteva v davčno osnovo za
izračun davka od dobička.
4. člen
V primeru prenehanja obveznosti oblikovanja izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 1. člena tega
zakona zavarovalnica zmanjša izravnalne rezervacije v naslednjih petih letih, in sicer vsako leto za eno petino zneska
oblikovanih izravnalnih rezervacij, doseženega ob prenehanju pogojev za njihovo oblikovanje.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/99-6/10
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

913.

Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih
zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in
2001 (ZUOPZP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o ukrepih za odpravo
posledic določenih zemeljskih plazov večjega
obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP)
Razglašam zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001
(ZUOPZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 1. marca 2002.
Št. 001-22-25/02
Ljubljana, dne 11. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC
DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA
OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001 (ZUOPZP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon določa obliko in način financiranja in
dodeljevanja sredstev državne pomoči v zvezi z izvajanjem
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ukrepov za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev
zemeljskih plazov na vplivnem območju določenih plazov
večjega obsega in ureja vprašanja povezana s pridobivanjem nepremičnin, pripravo in sprejemom lokacijskega načrta in izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo objektov na
vplivnem območju teh plazov.
(2) Plazovi večjega obsega po tem zakonu so plazovi,
ki jih je kot plazove večjega obsega določila komisija iz
3. člena na predlog strokovnega odbora iz 4. člena zakona
o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in
plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00).
(3) Plazovi večjega obsega iz prejšnjega odstavka so:
– Stovže v Občini Bovec,
– Slano blato v Občini Ajdovščina,
– Macesnikov plaz v Občini Solčava,
– plaz Podmark v Občini Šempeter Vrtojba,
– plaz Strug v Občini Kobarid in
– plazišče Gradišče-Šmihelj v Občini Nova Gorica.
(4) Vplivno območje plazu večjega obsega je območje,
na katerem je zaradi neposredne ogroženosti ali zaradi posrednih posledic zemeljskega plazu omejena raba prostora.
(5) Ukrepi za odpravo posledic, preprečitev širjenja in
ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju plazov so:
1. preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskega plazu z
izgradnjo vodnogospodarskih in geotehničnih objektov (v
nadaljnjem besedilu: objekti vodnogospodarske infrastrukture) in
2. zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje zaradi
plazu poškodovanih objektov državne in lokalne infrastrukture, kulturnih spomenikov in objektov, namenjenih varstvu
naravnih znamenitosti,
3. zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki jih je treba zaradi porušitve, poškodovanosti ali neposredne ogroženosti obnoviti
ali odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega plazu ali jih je
treba odstraniti zaradi gradnje infrastrukturnih objektov iz
prejšnjih točk tega odstavka.
(6) Geotehnični objekti iz 1. točke prejšnjega odstavka
so objekti za preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov ter objekti za začasno ali trajno odlaganje zemljine, ki
nastaja kot odpadni material pri gradnji ali obnovi objektov iz
prejšnjega odstavka.
(7) Ta zakon se ne nanaša na obnovo in nadomestno
gradnjo objektov v lasti oseb zasebnega prava in objektov
lokalne infrastrukture na vplivnem območju plazu Stože, ki
se že izvajajo po določbah zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št.
45/98, 67/98, 110/99 in 59/01).
II. OBSEG IN VIRI SREDSTEV
2. člen
(1) Sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic,
preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju določenih plazov večjega obsega iz tretjega
odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: sredstva
za izvajanje ukrepov) se zagotovijo v državnih proračunih
Republike Slovenije v obdobju od leta 2002 do leta 2005.
(2) V proračunu Republike Slovenije se sredstva za
izvajanje ukrepov v letu 2002 zagotovijo v okviru sredstev
proračunske rezerve v letu 2002 do višine 1.175,000.000
tolarjev.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2005
so sredstva državnega proračuna v tem obdobju.
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(4) Višino sredstev za izvajanje ukrepov po tem zakonu
se določi za vsak posamezni zemeljski plaz iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsako proračunsko leto posebej na
podlagi programa odprave posledic, preprečitev širjenja in
ustalitev plazov večjega obsega po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: program odprave posledic plazov).
III. NAMEN PORABE IN POGOJI ZA DODELITEV
SREDSTEV
3. člen
(1) Sredstva za izvajanje ukrepov pridobi za obnovo
infrastrukturnih objektov za to infrastrukturo pristojni državni
organ.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov se dodelijo občini kot
poseben transfer z državne ravni za obnovo ali nadomestno
gradnjo objektov, ki so:
– del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za
investicije in investicijsko vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu,
– namenjeni izvajanju lokalne javne službe, ki se financira tudi iz sredstev občinskega proračuna,
– v lasti občine in se njihovo vzdrževanje ali obnavljanje
financira iz sredstev občinskega proračuna,
– z aktom občine razglašeni za kulturni spomenik,
– namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razglašene
z aktom občine, ali
– namenjeni komunalni ureditvi stavbnih zemljišč za
nadomestno gradnjo objektov, ki jih je treba zaradi porušitve, poškodovanosti ali neposredne ogroženosti odstraniti iz
vplivnega območja zemeljskega plazu ali jih je treba odstraniti zaradi gradnje infrastrukturnih objektov.
(3) Občini se dodelijo sredstva za izvajanje ukrepov, če
je za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov iz prejšnjega
odstavka porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 0,75% prejemkov proračuna v proračunskem letu, v katerem se izvajajo ukrepi po tem zakonu.
(4) Sredstva za izvajanje ukrepov se dodelijo osebi
zasebnega prava za obnovo zaradi zemeljskega plazu porušenih ali poškodovanih objektov, ki so v njeni lasti, ali za
nadomestno gradnjo objektov, ki so v njeni lasti, če jih je
treba zaradi ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega plazu.
(5) Pod pogoji, določenimi v 10. členu tega zakona
pridobijo osebe zasebnega prava za obnovo ali nadomestno
gradnjo stanovanjskih objektov posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
(6) Sredstva za izvajanje ukrepov se za obnovo ali
nadomestno gradnjo pridobi oziroma se jih dodeli v višini, ki
jo je potrdila vlada v programu odprave posledic plazov.
(7) Za izvedbo obnove in nadomestne gradnje objektov
iz drugega in četrtega odstavka tega člena je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(8) Ministrstvo zagotovi svetovanje in pomoč pri načrtovanju in projektiranju upravičencem do sredstev za izvajanje
ukrepov po tem zakonu ter gradbeni ter finančni nadzor pri
obnovi in nadomestni gradnji objektov iz prejšnjih odstavkov
v breme sredstev zagotovljenih po tem zakonu.
4. člen
(1) Za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta v lasti
oseb zasebnega prava, za katerega so bila potrjena sredstva
v programu odprave posledic plazov, se lahko dodeli največ:
1. do 60% potrjenih sredstev, če gre za objekt v katerem je lastnik objekta izvajal svojo dejavnost,
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2. do 80% potrjenih sredstev, če gre za stanovanjski
objekt, v katerem ima stalno prebivališče lastnik objekta ali
njegov družinski član,
3. do 80% potrjenih sredstev, če gre za stanovanjski
objekt in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ceste in objekte za zajem vode kmetije in ima na kmetiji
stalno prebivališče lastnik kmetije ali njegov družinski član.
(2) Za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega
objekta ali stanovanjskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava, v katerem prebivajo osebe s stalnim bivališčem v tem objektu, vendar lastnik objektov ne izpolnjuje
pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko lastniku
dodeli največ do 40% sredstev, ki so bila potrjena v programu odprave posledic plazov.
(3) Za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta, ki je bil
dan v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi, se lahko
lastniku dodeli največ do 30% sredstev, ki so bila potrjena v
programu odprave posledic plazov.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
lahko za obnovo objekta, ki je zavarovan kot kulturni spomenik skladno s predpisi, ki urejajo področje kulturne dediščine, se lastniku tega objekta dodeli vsa sredstva, ki so mu
bila potrjena v programu odprave posledic plazov.
(5) Za več objektov iz prejšnjih odstavkov, ki so v lasti
iste osebe zasebnega prava, se določa višina odobrenih
sredstev ter vodi postopek dodeljevanja sredstev za izvedbo
ukrepov za vsako obnovo ali nadomestno gradnjo objekta
posebej.
5. člen
(1) Za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta v lasti
osebe zasebnega prava iz prejšnjega člena se določi višina
dodeljenih sredstev na podlagi:
1. ocene neposredne škode zaradi posledic plazu na
objektu in
2. višine sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo
objekta, ki je potrjena v programu odprave posledic plazov.
(2) Če višina sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta, ki je potrjena v programu odprave posledic
plazov, ne presega za več kot 40% ocene neposredne
škode zaradi posledic plazu na objektu, se višino sredstev,
ki se dodelijo osebi zasebnega prava, določi na podlagi
izračuna:
S = A. (P2/P1). Sprojekt,
kjer je:
S – višina sredstev, dodeljenih osebi zasebnega prava,
A enako 0,3, če gre za objekt iz 2. in 3. točke prvega
odstavka ter za objekt iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
A enako 0,4, če gre za objekt iz drugega odstavka
prejšnjega člena,
A enako 0,6, če gre za objekt iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena,
Sprojekt – sredstva, ki so za obnovo ali nadomestno
gradnjo objekta potrjena v programu odprave posledic
plazov,
P1 – neto površina objekta po obnovi ali nadomestni
gradnji in
P2 – neto površina objekta, pred obnovo ali nadomestno gradnjo, če ne gre za stanovanjski objekt. Pri stanovanjskem objektu je P2 standardna neto površina stanovanjskega objekta, ki se izračuna na podlagi števila oseb s
stalnim bivališčem v objektu in naslednjih meril:
1. za eno ali dve osebi s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna neto površina enaka 90 m2;
2. za tri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna neto površina enaka 115 m 2;
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3. za štiri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna površina enaka 120 m2;
4. za pet oseb s stalnim prebivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna površina enaka 135 m2.
(3) Če je višina sredstev obnove ali nadomestne gradnje objekta, ki so potrjena v programu odprave posledic
plazov, za več kot 40% večja od ocene neposredne škode
zaradi posledic plazu, se višina dodeljenih sredstev določi
na podlagi izračuna:
S = A. (P2/P1). (Sprojekt + 1,4. Sškoda)/2,
kjer je:
Sškoda – ocena neposredne škode zaradi posledic
plazu na objektu.
(4) Če višina sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta, ki so potrjena v programu odprave posledic
plazov, presega za več kot dvakrat oceno neposredne škode zaradi posledic plazu na objektu, je višina sredstev, ki se
jih lastniku objekta dodeli, enaka:
S = A. (P2/P1). 1,7. Sškoda.
(5) Za več kot pet oseb s stalnim bivališčem v stanovanjskem objektu se k izračunu standardne neto stanovanjske površine P2 iz prejšnjih odstavkov doda za vsako
nadaljnjo osebo s stalnim bivališčem v objektu po 8 m 2
ne glede na število stanovanjskih enot v stanovanjskem
objektu.
(6) Za obnovljen objekt oziroma za nadomestni objekt
se šteje objekt s saniranimi ali izdelanimi temelji, nosilnimi
stenami in drugimi nosilnimi konstrukcijami oziroma elementi, vključno z ostrešjem in strešno kritino ter dimniki,
izolacijo proti vlagi in toplotno zaščito, betonskimi tlaki kot
podlago za finalno izvedbo tlakov, predelnimi stenami, notranjimi in zunanjimi ometi, vodovodno in električno inštalacijo ter vgrajenim stavbnim pohištvom in tudi končno obdelan, pri čemer se v končno obdelavo šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici, izdelava podložnih estrihov in toplotna
izolacija pod tlaki, obzidava kadi in končna obdelava sten,
stropov in tlakov.
(7) Neto površina stanovanjskega, poslovnega ali kmetijskega gospodarskega objekta se izračuna na podlagi metodologije, ki jo določi minister, pristojen za okolje.
6. člen
(1) Za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega
objekta v lasti osebe zasebnega prava iz 2. točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona se višina dodeljenih sredstev
določi na podlagi:
1. izračuna višine sredstev, dodeljenih za obnovo ali
nadomestno gradnjo objekta v lasti osebe zasebnega prava,
iz 5. člena ter
2. izračuna dodatnih sredstev zaradi socialnega položaja lastnika ter tistih njegovih družinskih članov in oseb, s
katerimi lastnik živi v skupnem gospodinjstvu in imajo stalno
prebivališče v stanovanjskem objektu.
(2) Lastniku stanovanjskega objekta iz 2. točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona se dodelijo dodatna sredstva
v višini sredstev iz 5. člena tega zakona, če vsota skupnih
dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, ki imajo
stalno prebivališče v objektu, v preteklem letu ni presegala
dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov. Mesečni družinski dohodek iz prejšnjega stavka znaša:
1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29%
zajamčenega osebnega dohodka,
2. za otroke od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti
34% zajamčenega osebnega dohodka,
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3. za otroke od 15. leta do zaključka šolanja 42%
zajamčenega osebnega dohodka,
4. za odrasle osebe 52% zajamčenega osebnega dohodka in
5. za invalidne osebe s priznano najmanj 70% telesno
okvaro 100% zajamčenega osebnega dohodka, določenega za zadnje trimesečje preteklega leta.
(3) Če je vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih
družinskih članov v preteklem letu presegala dvanajst mesečnih družinskih dohodkov iz prejšnjega odstavka, se višina dodatnih sredstev državne pomoči določi na podlagi
izračuna:
Sdodatna = S. (10. Dzajamčeni – Dlastnika) /
(6. Dzajamčeni)
kjer je:
Sdodatna – višina dodatnih sredstev,
S – višina dodeljenih sredstev iz 5. člena tega zakona,
Dzajamčeni – vsota dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov iz prejšnjega odstavka, izračunanih na podlagi podatkov o starosti družinskih članov in zajamčenega osebnega dohodka, določenega za zadnje trimesečje preteklega
leta,
Dlastnika – vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, ki imajo stalno prebivališče v objektu,
za preteklo leto.
(4) Če je bila vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, ki imajo stalno prebivališče v objektu,
v preteklem letu za več kot desetkrat večja od vsote dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov, izračunanih na podlagi podatkov o starosti družinskih članov in zajamčenega
osebnega dohodka, določenega za zadnje trimesečje preteklega leta, lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do
dodatnih sredstev.
(5) Dodatna sredstva iz prejšnjih odstavkov tega člena
se prištejejo dodeljenim sredstvom iz 5. člena tega zakona
tako, da je celotna višina sredstev, dodeljenih za obnovo ali
nadomestno gradnjo stanovanjskega objekta, enaka:
Scelotna = S + Sdodatna
kjer je:
Scelotna – celotna višina sredstev, dodeljenih za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega objekta.
7. člen
(1) Za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega
objekta in pripadajočih gospodarskih kmetijskih objektov
kmetije v lasti osebe zasebnega prava iz 3. točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona se višina dodeljenih sredstev
določi na podlagi:
1. izračuna višine sredstev za obnovo ali nadomestno
gradnjo objekta v lasti osebe zasebnega prava iz 5. člena ter
2. izračuna dodatnih sredstev zaradi razvrstitve območja, kjer je kmetija, glede na omejene možnosti za
kmetijstvo, v gričevnato-hribovito ali v gorsko-višinsko območje.
(2) Za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega
objekta in pripadajočih kmetijskih gospodarskih objektov
kmetije iz prejšnjega odstavka se lastniku dodelijo dodatna
sredstva zaradi omejenih možnosti za kmetijstvo:
1. v višini sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo
objektov kmetije iz 5. člena tega zakona, če je kmetija na
gričevnato-hribovitem območju in površina obdelovalnih
kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha,
2. v višini 150% višine sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov kmetije iz 5. člena tega zakona, če je
kmetija na gorsko-višinskem območju in površina obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha in
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3. v višini 200% višine sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov kmetije iz 5. člena tega zakona, če je
kmetija na območju krajinskega, regijskega ali narodnega
parka in površina obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije
presega 2,5 ha.
(3) Površina obdelovalnih kmetijskih površin iz prejšnjega odstavka se izračuna na podlagi naslednjih kriterijev:
– 8 ha gozda ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 4 ha pašnikov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
se šteje za 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin.
(4) Če površina obdelovalnih kmetijskih površin kmetije
iz prvega odstavka tega člena ne presega 2,5 ha, se višina
dodatnih sredstev na gričevnato-hribovitem območju določi
na podlagi izračuna:
Sdodatna = S. (Pobdelovalna površina – 0,5) / 2,
na gorsko-višinskem območju na podlagi izračuna:
Sdodatna = 1,5. S. (Pobdelovalna – 0,5) / 2,
in za kmetije na območju krajinskega, regijskega ali
narodnega parka na podlagi izračuna:
Sdodatna = 2. S. (Pobdelovalna – 0,5) / 2,
kjer je:
Sdodatna – višina dodatnih sredstev,
S – višina sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo
objekta iz 5. člena tega zakona in
Pobdelovalna – površina obdelovalnih kmetijskih površin izračunana na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in
izražena v ha.
(5) Če je površina obdelovalnih kmetijskih površin izračunana na podlagi kriterijev iz tretjega odstavka tega člena
manjša od 0,5 ha, se lastniku kmetije ne more dodeliti
dodatnih sredstev zaradi razvrstitve v območje z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo.
(6) Lastniku kmetije iz prvega odstavka tega člena se
lahko dodeli tudi dodatna sredstva po socialnih kriterijih iz
6. člena tega zakona. Dodatna sredstva po socialnih kriterijih se prištejejo dodatnim sredstvom zaradi razvrstitve območja med območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo,
izračunanih na podlagi določb tega člena. Ne glede na
vrednost vsote dodatnih sredstev iz prejšnjega stavka pa
skupna dodatna sredstva za obnovo ali nadomestno gradnjo
objektov kmetije ne smejo presegati 170% sredstev iz
5. člena tega zakona.
(7) Dodatna sredstva iz prejšnjih odstavkov tega člena
se prištejejo sredstvom iz 5. člena tega zakona tako, da so
celotna sredstva, dodeljena za obnovo ali za nadomestno
gradnjo objektov kmetije, enaka:
Scelotna = S + Sdodatna
kjer je:
Scelotna – celotna višina sredstev, dodeljenih za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov kmetije.
8. člen
Če gre za nadomestno gradnjo objekta se upravičencu
dodelijo dodatna sredstva za zagotovitev nadomestnega stavbnega zemljišča pod pogojem, da upravičenec obstoječe
stavbno zemljišče brezplačno preda državi v last.
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9. člen
Če upravičenec do sredstev za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma
zaradi nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, ki prebivajo v tem objektu, ne more pridobiti stanovanjskih posojil po tem zakonu ali na kak drug
način, se lahko občini dodelijo nepovratna sredstva v višini, ki je enaka razliki med sredstvi potrebnimi za obnovo ali
nadomestno gradnjo objekta ter sredstvi, ki so bila upravičencu dodeljena po določbah tega zakona. Občini se dodelijo nepovratna sredstva, če v to lastnik objekta privoli in
dovoli občini za čas 20 let vpis hipotekarne pravice na
objektu v sorazmernem deležu sredstev, ki so bila za ta
objekt dodeljena občini.
10. člen
(1) Stanovanjska posojila po tem zakonu lahko pridobijo upravičenci iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega
zakona za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega
objekta ne glede na višino dodeljenih nepovratnih sredstev.
Sredstva stanovanjskih posojil se štejejo kot lastna sredstva
upravičenca.
(2) Najvišji odobreni znesek stanovanjskega posojila iz
prejšnjega odstavka je enak razliki med vrednostjo obnove
ali nadomestne gradnje objekta, potrjene v programu odprave posledic plazu, in višino dodeljenih nepovratnih sredstev,
pri čemer se upošteva odplačilna sposobnost upravičenca.
Vrednost obnove ali nadomestne gradnje objekta, na podlagi katere se izračuna odobreni znesek posojila, ne sme
presegati vrednosti, določene na podlagi izračuna:
Svrednost obnove = (P2/P1). Sprojekt,
kjer je:
Svrednost obnove – vrednost obnove ali nadomestne
gradnje objekta, na podlagi katere se izračuna najvišji odobreni znesek stanovanjskega posojila in
P2, P1, in Sprojekt – oznake za pojme iz 5. člena tega
zakona.
(3) Posojila iz prejšnjega odstavka se odobrijo z rokom
vračila do 15 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo
zavarovati. Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo dve leti po dodelitvi posojila. Odobreno
posojilo se revalorizira skladno z zakonskimi predpisi. Realna obrestna mera za odobrena posojila za upravičence iz:
– 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona
je 0%,
– drugega odstavka 4. člena tega zakona je 2,75%.
(4) Sredstva posojil lahko pridobijo upravičenci iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, ki jo morajo predložiti
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije do roka, ki je
določen v programu za odpravo posledic plazu.
(5) Vsebino vloge in potrebno dokumentacijo določi
Stanovanjski sklad Republike Slovenije v javnem pozivu.
11. člen
(1) Sredstva za obnovo ali nadomestno gradnjo objekta
upravičenec pridobi oziroma se mu dodelijo na podlagi njegove vloge, ki jo mora predložiti ministrstvu v roku iz programa odprave posledic plazov. Komisija za plazove po sprejemu programa odprave posledic plazov obvesti upravičence
o roku, v katerem morajo predložiti vloge za dodelitev sredstev.
(2) Minister določi vsebino in obliko vloge upravičencev za dodelitev sredstev za izvajanje ukrepov po tem
zakonu.
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12. člen
(1) Sredstva, dodeljena za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov, morajo biti porabljena skladno z namenom
njihove uporabe.
(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev iz
prejšnjega odstavka morajo pred nakazilom sredstev:
1. občine predložiti Ministrstvu za finance ustrezen
instrument zavarovanja plačila in
2. osebe zasebnega prava podpisati pogodbo z ministrstvom o izpolnjevanju obveznosti, ki so določene s tem in
drugimi zakoni.
(3) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se oseba zasebnega prava predvsem zaveže, da bo:
1. izvedla obnovo ali nadomestno gradnjo objekta v
celotnem obsegu,
2. zagotovila nadzor pri obnovi objekta skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
3. zagotovila namensko porabo dodeljenih sredstev in
4. zagotovila obnovo ali nadomestno gradnjo objekta
skladno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo ter drugimi pogoji iz dovoljenja za poseg v prostor.
(4) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva
mora upravičenec vrniti.
(5) Sredstva se vrnejo v državni proračun.
(6) Če občina ali oseba zasebnega prava ni porabila
dodeljenih sredstev za odpravo posledic plazu v celoti, je
dolžna razliko do dodeljenih sredstev vrniti skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva zaključene obnove ali nadomestne gradnje objekta.
(7) Če je občina ali oseba zasebnega prava dodeljena
sredstva uporabila nenamensko, je dolžna vrniti celotna nenamensko porabljena sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva, ko so ji bila sredstva nakazana.
13. člen
(1) Upravičenec, ki so mu bila dodeljena sredstva državne pomoči po tem zakonu, mora predložiti ministrstvu
zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v 12 mesecih
od dneva, ko so mu bila skladno z določbami tega zakona
dodeljena.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o porabi
dodeljenih sredstev poročati ministrstvu na njegovo zahtevo
tudi pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister predpiše roke in način poročanja iz prejšnjih odstavkov tega člena.
14. člen
(1) Izplačila za izvedbo ukrepov po tem zakonu v letu
2002 opravlja Ministrstvo za finance na podlagi dokumentacije, ki jo predložijo uporabniki proračuna, v katerih pristojnost spada izvedba posameznega dela programa po tem
zakonu.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2005
zagotavljajo:
– ministrstvo, če gre za gradnjo vodnogospodarske
infrastrukture, obnovo lokalne infrastrukture, obnovo ali
nadomestno gradnjo kulturnih spomenikov, objektov, namenjenih varstvu naravnih znamenitosti, ter objektov v lasti
oseb zasebnega in
– druga ministrstva, če gre za obnovo infrastrukturnih
objektov ali drugih objektov, za katere zagotavljajo investicijska ali investicijsko vzdrževalna sredstva.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) poroča o izplačilih sredstev za izvajanje ukrepov po
tem zakonu Državnemu zboru Republike Slovenije za vsako
proračunsko leto najkasneje tri mesece po izteku proračunskega leta.
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IV. PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC PLAZOV
15. člen
(1) Program odprave posledic plazov pripravi ministrstvo
v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi. Program sprejme vlada.
(2) S programom odprave posledic plazov se za posamezni zemeljski plaz večjega obsega zagotovijo sredstva za
izvajanje ukrepov in določijo nosilci za:
– vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja
plazu med izvajanjem ukrepov,
– vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov,
– izvedbo nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev
širjenja plazu med izvajanjem ukrepov,
– izvedbo programa priprave lokacijskega načrta za
infrastrukturne objekte na vplivnem območju plazu,
– izdelavo projektov za gradnjo, obnovo ali nadomestno gradnjo objektov iz petega odstavka 1. člena tega
zakona in
– izvedbo posameznih ukrepov.
(3) Če je treba zaradi gradnje infrastrukturnih objektov
ali nadomestne gradnje objektov, ki jih je treba odstraniti iz
vplivnega območja plazu, nadomestiti veljavne občinske prostorske izvedbene akte, mora program odprave posledic
plazov vsebovati tudi program priprave sprememb in izdelavo sprememb teh občinskih prostorskih aktov.
16. člen
(1) Naloge v zvezi s pripravo predloga programa odprave posledic plazov in z njegovim izvajanjem opravlja komisija
(v nadaljnjem besedilu: komisija za plazove), ki jo na predlog
ministrstva in drugih pristojnih ministrstev imenuje vlada.
Strokovna opravila za komisijo za plazove opravlja ministrstvo.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem:
1. priprava predloga programa odprave posledic plazov,
2. priprava predloga vladi za odločitev o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov,
3. spremljanje izvajanja programa odprave posledic
plazov in porabe sredstev za izvajanje ukrepov,
4. izdelava predloga poročila vlade o izvajanju programa odprave posledic plazov v posameznem proračunskem
obdobju in za celotno obdobje trajanja programa in
5. izdelava predloga poročila vlade o porabi sredstev
za izvajanje ukrepov na vplivnem območju plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje izvajanja ukrepov.
17. člen
(1) Poročila o izvajanju programa odprave posledic plazov sprejme vlada.
(2) Poročilo o izvajanju programa odprave posledic
plazov predloži vlada Državnemu zboru enkrat letno pred
začetkom nove gradbene sezone (meseca marca).
V. GRADNJA OBJEKTOV NA VPLIVNEM OBMOČJU
PLAZOV
18. člen
(1) Objekti vodnogospodarske infrastrukture za preprečitev širjenja plazov so infrastrukturni objekti državnega pomena.
(2) Gradnja objektov prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture in objektov vodnogospodarske infrastrukture
na vplivnem območju plazov je v javnem interesu.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
Za pripravo in sprejem prostorskih aktov, pridobivanje
zemljišč in izdajo dovoljenj v zvezi z graditvijo infrastrukturnih
objektov in nadomestno gradnjo objektov, ki jih je treba
zaradi ogroženosti ali gradnje infrastrukturnih objektov odstraniti iz vplivnega območja plazov, se uporabljajo veljavni
predpisi s področja urejanja naselij in drugih posegov v
prostor, graditve objektov, stavbnih zemljišč, geodetskih zadev, ter drugih predpisov, če ta zakon ne določa drugače.
20. člen
(1) Urbanistična podlaga za graditev prometne infrastrukture lokalnega pomena, komunalne infrastrukture in
za nadomestno graditev objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti ali graditve infrastrukturnih objektov odstraniti iz vplivnega območja plazov, je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
(2) Urbanistična podlaga za graditev infrastrukturnih
objektov državnega pomena so poleg lokacijskega načrta
po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) tudi
sprejeti lokacijski načrt po določbah 45.a do 45.j člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 47/97 – v nadaljnjem besedilu: ZUN) in prostorski izvedbeni akti lokalne
skupnosti, če je s programom odprave posledic plazov v
tem okviru določeno ureditveno območje infrastrukturnih
objektov državnega pomena.
(3) Pripravo prostorskega akta oziroma pripravo spremembe prostorskega izvedbenega akta lokalne skupnosti iz
prvega odstavka tega člena naroči občina v breme sredstev
zagotovljenih po tem zakonu.
21. člen
(1) Investitor za gradnjo objektov vodnogospodarske
infrastrukture in objektov državne prometne infrastrukture je
država.
(2) Pooblaščeni investitor države za gradnjo objektov
državne prometne infrastrukture je Direkcija Republike Slovenije za ceste oziroma Direkcija za železniški promet, za
objekte vodnogospodarske infrastrukture pa Agencija Republike Slovenije za okolje.
(3) Pooblaščeni investitor opravlja naloge v zvezi s prostorskim planiranjem in urbanističnim načrtovanjem, finančnim inženiringom, pridobivanjem nepremičnin ter pripravlja, organizira in vodi graditev in obnovo objektov na vplivnem območju plazov. Pooblaščeni investitor tudi vlaga zahteve za uvedbo postopka ureditve meje oboda in parcelacijo
obodnih parcel ureditvenega območja infrastrukturnih objektov državnega pomena.
22. člen
(1) Lokacijski načrt se sprejme za celotno vplivno območje vsakega od zemeljskih plazu večjega obsega po tem
zakonu.
(2) Lokacijski načrt se sprejme za območje infrastrukturnih objektov državnega pomena vsakega od zemeljskih
plazu večjega obsega po tem zakonu.
(3) Kadar je osnutek lokacijskega načrta iz prejšnjega
odstavka skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Republike Slovenije se šteje, da so s sprejemom lokacijskega načrta za
območje infrastrukturnih objektov državnega pomena po postopku, ki je določen s tem zakonom, spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta občine, v delu in za območje, ki ga
določa lokacijski načrt po tem zakonu.
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23. člen
(1) Lokacijski načrt vsebuje najmanj:
– meje območja vplivnega območja plazu in območja
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki jih obravnava,
– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja infrastrukturnih objektov državnega pomena in vplivnega območja plazu,
– seznam parcel na območjih iz prejšnje alinee in podatke o njihovih lastnikih in imetniki drugih stvarnih pravic,
– ureditveno situacijo z namensko rabo površin, s prikazom vseh objektov in naprav, njihove lege, funkcije in
gabaritov,
– rešitve v zvezi z oblikovanjem in vplivi na okolje,
– infrastrukturne ureditve in ureditve skupnih površin.
(2) Lokacijski načrt se izdela na temeljnih topografskih
načrtih in katastrskih načrtih. Ustreznost uporabe geodetskih podlag potrdi pristojni organ.
(3) Lokacijski načrt določi tudi odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustne pri
pripravi projektov in se lahko podrobneje določijo v postopku za pridobitev enotnega dovoljenja.
(4) Izvedba postopkov ureditve mej oboda vplivnega
območja plazu, območja infrastrukturnih objektov državnega pomena in parcelacij zemljišč oboda ter izdelavo elaboratov v teh postopkih naroči ministrstvo v breme sredstev
zagotovljenih po tem zakonu.
24. člen
(1) Lokacijski načrt po tem zakonu pripravlja ministrstvo.
(2) Minister, pristojen za prostor, na pobudo pooblaščenega investitorja pripravi predlog programa priprave lokacijskega načrta in v njem podrobneje določi vsebino lokacijskega načrta, naloge in njihove nosilce pri pripravi in
izvedbi lokacijskega načrta, organe in organizacije, ki dajejo
pogoje, mnenja in soglasja k lokacijskemu načrtu ter roke v
postopku izdelave lokacijskega načrta.
(3) Če se ukrepi odprave posledic plazu nanašajo tudi
na prometno infrastrukturo državnega pomena, minister, pristojen za prostor, pripravi program priprave lokacijskega
načrta v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.
(4) Program priprave lokacijskega načrta sprejme Vlada Republike Slovenije z odlokom. Odlok vsebuje tudi seznam parcel na vplivnem območju plazu in območju infrastrukturnih objektov državnega pomena.
25. člen
(1) Z dnem uveljavitve uredbe o programu priprave
lokacijskega načrta velja na ureditvenem območju lokacijskega načrta do njegovega sprejema prepoved prometa z
zemljišči in prepoved spreminjanja mej obstoječih parcel,
prepoved spreminjanja obstoječe namenske rabe prostora
ter prepoved graditve, razen tekočih vzdrževalnih del na
obstoječih objektih in napravah ter dejavnosti, ki jih v okviru
svojega poslovanja opravljajo gospodarske javne službe.
(2) Po objavi odloka o programu priprave lokacijskega
načrta se na predlog pooblaščenega investitorja prepovedi
iz prejšnjega odstavka zaznamujejo v zemljiškem katastru in
katastru stavb ter zemljiški knjigi. Zaznamek se vpiše v zemljiški kataster in kataster stavb kot gostujoči podatek. Zaznamek vsebuje podatek o objavi in veljavnosti odloka.
26. člen
(1) Pripravljalna dela, kot je izvajanje meritev pomikov
plazu in hidroloških ter geoloških raziskav zemljišča, ureditev meja in parcelacija zemljišč ter druga merjenja in cenitev
nepremičnin ter podobno, se lahko pričnejo izvajati znotraj
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ureditvenega območja lokacijskega načrta, ko vlada sprejme program priprave lokacijskega načrta.
(2) Kadar se območje infrastrukturnih objektov ureja s
prostorskim izvedbenim aktom lokalne skupnosti, se prične
s pripravljalnimi deli iz prejšnjega odstavka po ugotovitvi
javne koristi.
(3) Izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti lastnika
oziroma uporabnika nepremičnine najmanj 3 dni pred začetkom izvajanja teh del.
(4) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo dovoliti
dostop na svoja nepremičnine osebam, ki se na podlagi
pogodb za izvajanje pripravljalnih del izkažejo z ustreznim
pooblastilom pooblaščenega investitorja države.
(5) Lastniku oziroma uporabniku nepremičnine, ki mu
je zaradi pripravljalnih del nastala škoda, plača odškodnino
pooblaščeni investitor države.

taka odločitev, sicer se ga ne upošteva. Soglasjedajalec ne
sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja, ki ni določen z
zakonom.
(6) Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero
sprejme lokacijski načrt. Ta uredba začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

27. člen
(1) Pravna podlaga za postopek ureditve meje oboda in
parcelacijo obodnih parcel je program priprave lokacijskega
načrta.
(2) Vlagatelj zahteve za uvedbo postopka ureditve meje
oboda in parcelacijo obodnih parcel je pooblaščeni investitor države.
(3) Parcelacija se izvede na podlagi izdelanih parcelacijskih načrtov.
(4) Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma uporabnikov v postopku ureditve mej in parcelacije ali
njihovo nestrinjanje s tako izvršenim zamejničenjem ne zadrži postopka za evidentiranje mej oziroma izvedbo sprememb
glede novo nastalih mej v zemljiškem katastru in ustreznih
zaznamb v zemljiški knjigi.
(5) Postopki po določbah tega člena se štejejo za
nujne.

30. člen
(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje infrastrukturnega objekta državnega pomena in je zanj sprejet lokacijski načrt, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije.
(2) Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje infrastrukturnega objekta
državnega pomena in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti, tudi z uredbo Vlade
Republike Slovenije, ki določa ureditveno območje infrastrukturnih objektov državnega pomena.
(3) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka se štejejo
zemljišča in objekti na vplivnem območju plazu, na katerih je
predvidena graditev infrastrukturnih objektov, in objekti, ki
jih je treba zaradi obnove ali gradnje infrastrukturnih objektov odstraniti.
(4) Za nepremičnine iz drugega odstavka se ne štejejo
objekti, ki so zaradi plazenja porušeni ali poškodovani ali jih
je treba zaradi ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja
plazu in za katere so sredstva za premestitev ali obnovo
zagotovljena po določbah 3. člena tega zakona.
(5) Elaborat za ugotovitev javne koristi za razlastitev
nepremičnin iz drugega odstavka mora vsebovati:
– izvleček iz prostorskega izvedbenega akta občine,
– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja lokacijskega načrta,
– seznam parcel na ureditvenem območju s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih
pravic in
– obrazložitev javne koristi.

28. člen
(1) Osnutek lokacijskega načrta mora biti javno razgrnjen 15 dni na sedežu ministrstva ter v občinah, kjer se
nahaja vplivno območje plazu, ki je predmet urejanja z lokacijskim načrtom. K osnutku lokacijskega načrta je treba
pridobiti mnenja občin.
(2) V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava
osnutka lokacijskega načrta. O javni razgrnitvi ter o kraju in,
času javne obravnave se javnost obvesti z objavo v uradnem
glasilu in na krajevno običajen način.
(3) Pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave osnutka lokacijskega načrta, skupaj s svojim mnenjem
pošljejo občine v katerih je ta razgrnjen ministru, pristojnemu za prostor, najkasneje v roku 15 dni po končani javni
razgrnitvi, sicer se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta
ni pripomb. O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra v roku 15 dni.
(4) Če je bil program priprave lokacijskega načrta pripravljen v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, pripravita predlog o utemeljenosti pripomb iz prejšnjega odstavka
oba ministra, ki sta program priprave lokacijskega načrta
sprejela.
(5) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni osnutek lokacijskega načrta ter nanj pridobi soglasja in mnenja, predpisana z zakonom ali programom priprave lokacijskega načrta. Pristojni morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma mnenje v 15 dneh po prejemu dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta, sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje
dano. V primeru odklonitve soglasja oziroma izdaje odklonilnega mnenja morajo biti navedene konkretne določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov oziroma uradnih
listin ter izkazati konkreten dejanski stan, na katerih temelji

29. člen
Na območju lokacijskega načrta z njegovo uveljavitvijo
prenehajo veljati državni in občinski prostorski planski in
izvedbeni akti le v delu, ki ga ureja lokacijski načrt po tem
zakonu, kar ugotovi vlada v uredbi iz prejšnjega člena.
VI. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA GRADNJO
OBJEKTOV NA VPLIVNEM OBMOČJU PLAZU

31. člen
(1) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega načrta ali po uveljavitvi uredbe Vlade Republike Slovenije iz odločitvi vlade iz šestega odstavka 18. člena tega
zakona se lastnikom nepremičnin, katerih razlastitev je potrebna za izvedbo ukrepov po tem zakonu, predlaga sklenitev pogodbe zaradi odkupa njihovih nepremičnin, v vrednosti, ki jo oceni sodni cenilec.
(2) Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano
cenitvijo mora v roku 30 dni v pisni obliki to sporočiti investitorju. Na to mora biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi ponudbe za odkup njegove nepremičnine in
cenitve.
(3) Ugovori lastnika na vročeno cenitev se takoj preverijo z drugim cenilcem.
(4) Če se lastnik nepremičnine ne strinja tudi z drugo
cenitvijo (preveritev prve cenitve) mora v roku 30 dni v pisni
obliki to sporočiti pooblaščenemu investitorju. Na to mora
biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi druge
cenitve.
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(5) Za vročanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem
postopku.
32. člen
(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega
zemljišča oziroma gozda za kmete, ki so upravičeni do državne pomoči Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, se mora kot ponudnik zemljišč vključiti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, če gre za zemljišča, ki mejijo na zemljišča vplivnega območja plazu ali na
zemljišča, ki so v lasti lastnika nepremičnin iz prejšnjega
člena.
(2) Pri izbiri nadomestnih zemljišč, je treba upoštevati
pravice dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz
drugih predpisov.
(3) Listine v zvezi z možnostjo razpolaganja z zemljišči,
ki naj bi bila ponujena kot nadomestno zemljišče, glede na
določbe zakona o denacionalizaciji, priskrbi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
33. člen
(1) Če je zaradi izvajanja ukrepov za odpravo posledic
plazu na vplivnem območju posameznega plazu treba porušiti določen objekt, ki ni objekt, za katerega obnovo ali
nadomestno gradnjo so zagotovljena sredstva po določbah
3. člena tega zakona, mora investitor lastniku takega objekta zagotoviti pravično odškodnino. Odškodnino določi sodni
cenilec.
(2) Pri določanju odškodnine se odškodnini, določeni
po drugih predpisih, doda vrednost, ki lastniku objekta zagotavlja nadomestni objekt v enaki velikosti, funkciji in kvaliteti gradnje, skladno z veljavnimi standardi in predpisi.
(3) Če se z lastnikom nepremičnine doseže sporazum
o nadomestni gradnji objekta, nosi pooblaščeni investitor
stroške projektne in druge tehnične dokumentacije ter plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča oziroma gozda.
34. člen
(1) Če se z lastnikom nepremičnine, ki jo je treba
pridobiti, doseže sporazum za nadomestilo v naravi, je treba
razpoložljive nadomestne nepremičnine poiskati na trgu oziroma sprejeti ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga lastnik.
(2) Pri iskanju nadomestne nepremičnine se upoštevajo zahteve lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti
tako, da se z nadomestno nepremičnino njegove razmere
ne bodo bistveno poslabšale v nobeni pomembni okoliščini
in bo kar najbolj ustrezala njegovim interesom.
35. člen
(1) Na zahtevo lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti, pa si je sam našel nadomestno nepremičnino,
se to nepremičnino odkupi in prenese na lastnika, če je s
cenitvijo obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost.
(2) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine lastnika, ki jo
je treba pridobiti in lastnik pristane na tako nadomestilo, se
lastniku plača razlika v gotovini.
(3) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine, ki jo želi pridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba
pridobiti, višja od vrednosti ocenjene njegove nepremičnine, se nadomestno nepremičnino odkupi, če lastnik plača
razliko v vrednosti obeh nepremičnin.
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36. člen
(1) Ko pooblaščeni investitor sprejme obvestilo lastnika
nepremičnine, da se tudi z drugo cenitvijo iz tretjega odstavka 21. člena tega zakona ne strinja se šteje, da sporazum
med pooblaščenim investitorjem in lastnikom o odkupu oziroma nadomestitvi zemljišča ni dosežen.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka pooblaščeni investitor lahko poda predlog za razlastitev in o tem obvesti
lastnika zemljišča. Obvestilo mora biti lastniku zemljišča osebno vročeno.
(3) Postopek za razlastitev nepremičnine se lahko uvede po ugotovitvi javne koristi.
VII. DOVOLJEVANJE POSEGOV V PROSTOR
37. člen
Za gradnjo infrastrukturnih objektov na vplivnem območju plazov po določbah tega zakona se izda enotno
dovoljenje.
38. člen
V zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja, mora pooblaščeni investitor države navesti osnovne podatke o naravnih
lastnostih, grajenih strukturah in obremenitvi okolja na določenem območju, velikosti, namenu in zmogljivosti objekta, o
prostorskem izvedbenem aktu ter priložiti dokazilo, da ima
pravico graditi na zemljišču ali drugače posegati v prostor.
39. člen
(1) V upravnem postopku izdaje enotnega dovoljenja
se podrobnejši lokacijski pogoji in drugi pogoji za izdelavo
projekta za pridobitev enotnega dovoljenja določijo na obravnavi, kadar ti niso podrobno določeni v lokacijskem načrtu.
Obravnava se praviloma opravi na kraju samem (v nadaljevanju: lokacijska obravnava).
(2) Obravnave se morajo poleg pooblaščenega investitorja udeležiti naslednji subjekti (v nadaljevanju: udeleženci):
– organi in organizacije, ki dajejo soglasja k dovoljenju
za poseg v prostor in tisti, ki skladno s programom priprave
lokacijskega načrta dajejo soglasja in mnenja k lokacijskemu načrtu (v nadaljevanju: soglasjedajalci),
– lokalna skupnost in izvajalci lokalnih javnih služb.
(3) Udeleženci na obravnavi ali najkasneje v 15 dneh
po obravnavi določijo pogoje za izdelavo projekta za pridobitev enotnega dovoljenja. Če udeleženci ne določijo pogojev
ali se ne udeležijo obravnave kljub pravilno vročenemu vabilu, se šteje, da za izdelavo projektov nimajo pogojev.
(4) Če soglasjedajalec v danih pogojih, ne navede pravne podlage zanje, se takšni pogoji štejejo le kot priporočilo.
(5) Soglasjedajalci morajo izdati soglasje najkasneje v
15. dneh po prejemu zahtevka za soglasje.
40. člen
Soglasjedajalec ne sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja v projektu za pridobitev enotnega dovoljenja, ki
nima pravne podlage ali ga ni dal na lokacijski obravnavi.
41. člen
(1) Enotno dovoljenje za infrastrukturne objekte se izda
skladno z lokacijskim načrtom, na podlagi:
– dokazila, da ima investitor pravico graditi na določenem zemljišču oziroma drugače posegati v prostor;
– projekta za pridobitev enotnega dovoljenja,
– soglasij pristojnih organov in organizacij, ki jih po
zakonu dajejo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali h gradbenemu dovoljenju.
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(2) Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja je projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje tudi ureditveno situacijo z namensko
rabo površin vseh objektov ter njihovo lego, funkcijo in gabariti, infrastrukturne ureditve in ureditve skupnih površin ter
rešitve v zvezi z vplivi na okolje izdelane v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.
42. člen
Kadar je za obnovo ali graditev infrastrukturnega objekta treba izvesti presojo vplivov na okolje po 60. členu zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) se
šteje, da so zahteve o sodelovanju javnosti iz tega zakona,
izpolnjene z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta
po tem zakonu in lokacijskega načrta po določbah 45.a do
45.j člena ZUN.
VIII. DOKAZILA
43. člen
(1) Kot dokazilo o pravici gradnje na zemljiščih ureditvenega območja lokacijskega načrta se štejejo sklenjene
pogodbe z lastniki nepremičnin oziroma eden od naslednjih
dokazov:
– zemljiškoknjižni izpisek in potrdilo pristojnega organa, da postopki o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah po predpisih o kmetijskih zemljiščih niso dokončani,
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po predpisih o denacionalizaciji,
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po predpisih o dedovanju oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravici,
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o zadrugah,
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro,
– izjava pooblaščenega investitorja, da je bil izveden
postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu s tem zakonom in potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za
razlastitev.
(2) Izjavi pooblaščenega investitorja iz zadnje alinee
prejšnjega odstavka morajo biti priloženi dokazi o izpolnitvi
obveznosti 16. člena tega zakona.
(3) Takoj po končanih postopkih iz prve in druge alinee
prvega odstavka pooblaščeni investitor izvede z lastniki nepremičnin postopek za pridobitev nepremičnin v skladu s
predpisi o razlastitvi in s tem zakonom.
(4) Pooblaščeni investitor prične z gradbenimi deli v
skladu z enotnim dovoljenjem.
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če omogoči, da so sredstva za izvajanje ukrepov uporabljena v nasprotju z določbami tega zakona.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Če je treba za nadomestno graditev objektov, ki jih je
treba zaradi ogroženosti ali obnove oziroma graditve infrastrukturnih objektov umakniti iz vplivnega območja plazu
Stovže, spremeniti ali dopolniti prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti, se njegovo spremembo oziroma dopolnitev
izvede po postopku in na način, ki velja za ureditveni načrt
obnove po določbah zakona o popotresni obnovi objektov
in spodbujanja razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98,
67/98, 110/99 in 59/01).
47. člen
(1) Določbe predpisov o urejanju prostora in naselij ter
graditvi objektov, o kmetijskih zemljiščih in o vodnem gospodarstvu ter o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
se ne uporabljajo v času veljavnosti tega zakona za rešitve in
postopke, ki so s tem zakonom urejeni drugače.
(2) Objekte iz tretjega odstavka 1. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 23/84 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 59/96), ki so bili zgrajeni kot objekti
geotehničnih in vodnogospodarskih ureditev na vplivnem
območju plazov večjega obsega po tem zakonu v obdobju
od 15. oktobra 2000 do uveljavitve tega zakona, se vključi v
lokacijski načrt in se za njih uporabno dovoljenje izda ob
izdaji uporabnega dovoljenja za infrastrukturne objekte iz
lokacijskega načrta.
48. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/02-11/2
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

914.

Sklep o prenehanju mandata

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odl. US) se je
Državni zbor Republike Slovenije dne 7. 3. 2002 seznanil s

IX. FINANČNE OPUSTITVE

SKLEPOM
44. člen
Pooblaščeni investitor ni dolžan plačati odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč iz 11.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, v delu, ki pripada
proračunu Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslancu Antonu Delaku, na podlagi drugega odstavka 9. člena
zakona o poslancih, dne 6. marca 2002 prenehal mandat.
Št. 020-02/92-27/138
Ljubljana, dne 7. marca 2002.

X. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu,

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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OBČINE

BENEDIKT
915.

Odlok o uvedbi povračila za priključno
zmogljivost

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 20. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
1. člen
S tem odlokom se na novo uvaja in določa višina, način
obračunavanja in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačati vsi
uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno vodovodno omrežje.
3. člen
Sredstva, zbrana s povračilom za priključno zmogljivost
se v skladu s pogodbo o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi vodovodnimi cevovodi in z drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na sistemu mariborskega vodovoda, koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov,
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in
naprav magistrala in črpališč vode,
– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih,
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav magistrala in črpališč vode,
– odkup zemljišč na vodnih virih.
4. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna
od dimenzije vodomera, se plačuje mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ob mesečnem obračunu za porabljeno vodo.
5. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
znaša za:
Dimenzijo vodomera

13
20
25
30
40
80
150

Znesek SIT/mesec

580,19
966,99
1,353,78
2,320,77
3,867,95
5,801,93
15.471,80
23.207,70
58.019,25

Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi določi
občinski svet.
6. člen
Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost se
začne s 1. 4. 2002.
Do ustanovitve skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javne službe oskrbe z vodo ter sprejetje predmetnega odloka v vseh občinah, podpisnicah pogodbe iz
3. člena, se zbrana sredstva namenjajo za financiranje projektov vodooskrbe v Občini Benedikt in se do tedaj obračunava 50% priključne zmogljivosti, navedene v 5. členu tega
odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-001/99
Benedikt, dne 25. februarja 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

916.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Lenart za območje Občine
Benedikt – spremembe in dopolnitve v letu
2002

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90
in 85/00), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), 46. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 ter
Uradni list RS, št. 71/93) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 20. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Lenart za območje Občine
Benedikt – spremembe in dopolnitve v letu 2002
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
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ročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt – spremembe in dopolnitve v letu 2002, ki ga
je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, v januarju 2002.
2. člen
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Benedikt, Benedikt 16a, 2234 Benedikt, v delovnem času
občinskih upravnih organov. Pričetek javne razgrnitve bo
drugi dan po objavi v Uradnem listu RS, razgrnitev pa bo
trajala 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na osnutek odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Benedikt
pripombe, mnenja in predloge vse zainteresirane fizične in
pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na naslov Občine Benedikt, v času javne razprave pa jih lahko podajo tudi
ustno – na zapisnik.
4. člen
Pred koncem javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Datum in kraj obravnave bo določen naknadno in objavljen na krajevno običajen način.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 00303-007/2001
Benedikt, dne 25. februarja 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.
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2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč s III. stopnjo opremljenosti in II. skupino poselitve od
100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 31. 12.
2001:
– za naprave individualne komunalne rabe 8.100 SIT
– za naprave kolektivne komunalne rabe
9.300 SIT
3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotkih
od povprečne gradbene cene stanovanj iz 1. člena tega
sklepa in znaša glede na območja 2,00 do 7,00%.
a) prvo območje (Ureditveno območje
naselja Borovnica)
3–7%
b) preostala območja
2%
V odstotkih sta ovrednoteni korist in uporabna sposobnost ocenjevanih zemljišč v razmerju 60:40.
V posameznih primerih, ki izstopajo iz opisanih opredelitev, je mogoče – glede na višje stroške za pripravo –
korigirati vrednost za največ 1% od gradbene cene.
4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanj, povprečni stroški za komunalno urejanje stavbnih zemljišč se med letom
revalorizirajo z indeksi za obračun razlike v cenah gradbenih
storitev, ki jih mesečno objavljajo GZS, Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa od dneva objave dalje.
Št. 066/3-25/7-281/02
Borovnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BOROVNICA
917.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča na območju Občine Borovnica

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00) ter statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš
časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 25. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
na območju Občine Borovnica

918.

Pravilnik o načinu, pogojih in postopku prodaje,
oddaje in menjave stavbnega zemljišča v lasti
Občine Borovnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 75/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00),
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 8. in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december
2001) je Občinski svet občine Borovnica na 25. redni seji
dne 14. 2. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o načinu, pogojih in postopku prodaje, oddaje
in menjave stavbnega zemljišča
v lasti Občine Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Povprečna gradbena cena z m2 koristne stanovanjske
površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, znaša
148.000 SIT.

1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoje in postopek
prodaje, oddaje za gradnjo (v nadaljevanju: prodaje) in za-

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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menjave stavbnih zemljišč, ki so last Občine Borovnica (v
nadaljevanju: občina).

sme po svoji presoji znižati ceno za največ 5% od prodajne
cene v razpisu ali izklicne cene.

2. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni
prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega
lastnik je občina na izbranega interesenta.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos
pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti
občine na izbranega interesenta. Izbrani interesent pridobi
pravico do gradnje na zemljišču, skladno z razpisnimi pogoji.
Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice na občinskem zemljišču na sopogodbenika
z istočasno pridobitvijo lastninske pravice na zemljišču, ki ga
daje v zamenjavo sopogodbenik.

8. člen
Javni razpis prodaje stavbnega zemljišča objavi župan
na podlagi sklepa občinskega sveta. Javni razpis se objavi v
občinskem glasilu, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja ali na drug krajevno običajen način.

3. člen
O prodaji in menjavi stavbnega zemljišča odloča občinski svet. Občinski svet odloča tudi o načinu prodaje, prodajni ceni in drugih posebnih prodajnih pogojih, ki niso določeni s tem pravilnikom.
4. člen
Stavbna zemljišča, ki so last občine, se lahko prodajo
pravnim osebam, registriranim v RS ali fizičnim osebam, ki
imajo slovensko državljanstvo.
II. POSTOPEK ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
5. člen
Postopek prodaje in menjave stavbnega zemljišča v
lasti občine vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan (v
nadaljevanju: komisija).
Komisija izmed sebe izbere predsednika komisije, ki
vodi delo komisije. Sklepe in druge odločitve sprejema komisija soglasno.
Funkcija člana komisije ni združljiva z interesom nakupa.
6. člen
Stavbno zemljišče se proda na podlagi javnega razpisa, razen v primerih, določenih z zakonom in tem pravilnikom.
Stavbno zemljišče se proda na podlagi javne dražbe,
če tako odloči občinski svet.
V primeru, da je na podlagi javnega razpisa za isto
zemljišče prispelo več približno enakovrednih veljavnih vlog,
ki so bolj ugodne od ostalih, komisija predlaga občinskemu
svetu, da se nadaljnji postopek prodaje izvede na podlagi
javne dražbe, na katero se povabi vse interesente, ki so
predložili enakovredno vlogo za isto zemljišče.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis,
se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem
pravilnikom drugače določeno.
7. člen
Občina lahko proda stavbno zemljišče brez javnega
razpisa:
– v primerih, ki jih določa 48. člen zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
– če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali
javna dražba dvakrat neuspešen, v tem primeru se sme
neposredna prodaja opraviti v roku treh mesecev od dneva
izteka zadnjega razpisa ali dneva zadnje dražbe, župan pa

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos
pravice;
– označbo in opis stavbnega zemljišča;
– podatke o namembnosti zemljišča in pogojih za gradnjo;
– rok, v katerem interesenti lahko predložijo vloge;
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež ter naslov;
– način predložitve vloge;
– najnižjo prodajno ceno ali izklicno ceno;
– višino varščine, ki jo je potrebno položiti, kot garancijo za resnost ponudbe, ki ne sme biti nižja od 10% prodajne
cene ali izklicne cene ter navedbo računa, na katerega se
varščina vplača. Po sklenjenem pravnem poslu za posamezno stavbno zemljišče, se varščina v roku desetih dni od
dneva izbire brezobrestno vrne tistim interesentom, ki na
javnem razpisu niso uspeli, uspelemu interesentu pa se
položena varščina vračuna v ceno. V primeru, da uspeli
interesent odstopi od nameravanega nakupa, varščina zapade v korist občine;
– navedbo roka, v katerem bo izbran najugodnejši ponudnik;
– navedbo, kdo nosi stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla;
– navedbo, kdaj in kje se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi podatki o
zemljišču in eventualno ogledajo predmet razpisa;
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati interesenti;
– možnost nadaljevanja prodaje po postopku javne dražbe, kolikor bi na razpis prispelo več približno enakovrednih
vlog.
10. člen
Interesent lahko vlogo nadomesti z drugo in jo dopolni
do izteka roka za predložitev vloge.
11. člen
Javno dražbo okliče župan na podlagi sklepa občinskega sveta, postopek javne dražbe pa vodi od župana
pooblaščeno oseba.
Javna dražba kot nadaljnji postopek prodaje (tretji odstavek 6. člena) se vodi tako, da se brez javnega oklica
povabi le vse interesente, ki so v predhodnem postopku
javnega razpisa za isto zemljišče ponudili približne enakovredne veljavne vloge, ki so bolj ugodne od ostalih.
K javni dražbi lahko pristopijo vsi interesenti, ki se
ustrezno izkažejo, da so pravilno položili varščino oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki se ustrezno
izkažejo.
12. člen
Strokovno pomoč pri prodaji ali menjavi stavbnih zemljišč nudi strokovna služba občinske uprave.
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13. člen
Prispele vloge na podlagi javnega razpisa za prodajo
stavbnega zemljišča odpre in obravnava komisija.
Vloga interesenta, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev ali
ni predložil zahtevane dokumentacije, se ne obravnava in se
zavrže.
14. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora
vsebovati predvsem naslednje podatke:
– kraj, datum in čas seje;
– imena prisotnih članov komisije;
– navedbo javnega razpisa;
– popis prispelih vlog z ugotovitvami o njihovi pravočasni prispelosti in popolnosti ter navedbo ponujene cen, roka
plačila in drugih podatkov, ki jih vloge vsebujejo;
– predlog županu o izbiri najugodnejšega interesenta.

Uradni list Republike Slovenije
V. PRODAJA IN ODDAJA DRUGIH NEPREMIČNIN
19. člen
Za prodajo, oddajo ali menjavo drugih nepremičnin v
lasti občine se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika,
kolikor zakon ali drug občinski predpis ne določa drugače
ali kolikor drugače ne sklene občinski svet.
VI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Določbe pravilnika, ki urejajo oddajo stavbnih zemljišč
za gradnjo, se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom
52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

III. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA
15. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega interesenta izda župan
na predlog komisije.
Kriteriji za izbor najugodnejšega interesenta je višina
ponudbe in rok plačila.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega interesenta je dovoljen ugovor, ki se vloži pri občinskem svetu v roku 8 dni od
prejema sklepa. Odločitev občinskega sveta je dokončna in
se lahko izpodbija pri rednem sodišču.
16. člen
Od izdaje sklepa župana o izbiri najugodnejšega interesenta dalje, je vsa dokumentacija v zvezi s postopkom razpisa sodelujočim interesentom na voljo pri strokovni službi
občinske uprave.
17. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih
dneh od dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega interesenta.
Če izbrani interesent v tem roku ne sklene pogodbe
zaradi njemu lastnih razlogov, se šteje, da je odstopil od
vloge. Vplačana varščina se mu v tem primeru ne vrne. V
tem primeru lahko župan izda sklep, da se pogodba sklene
z drugim najugodnejšim ponudnikom ali se razpis ponovi.
Vplačana varščina interesenta, ki je bil izbran, se vračuna v ceno.
IV. MENJAVA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
18. člen
Občina lahko stavbno zemljišče zamenja za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa.
Vrednost zemljišč, ki so predmet menjave, mora ugotoviti sodno zapriseženi cenilec.
V primeru menjave neenakovrednih stavbnih zemljišč
ali če tako odloči občinski svet, se za postopek menjave
uporabljajo določila tega pravilnika.
Če zemljišči, ki sta predmet menjave, nista enakovredni, mora lastnik manjvrednega zemljišča doplačati razliko v
vrednosti.

Št. 06673-25/10-284/02
Borovnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

CELJE
919.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Lokrovec, za območje Lahovniška
hosta in za območje Zg. Hudinja – Lahovna

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/96 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 19. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Lokrovec, za območje Lahovniška hosta
in za območje Zg. Hudinja – Lahovna
1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območji Zg. Hudinja – Lahovna (Uradni list SRS, št. 36/88) se
spremeni v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 14/98).
2. člen
Črta se prvi odstavek 6. člena odloka in se ga v celoti
nadomesti z novim tako, da glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine
dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v
mejah funkcionalnega zemljišča in 50% volumna obstoječega objekta,
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov
in ne smejo le-tem poslabšati bivalnih pogojev,
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 250 m2,
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena
ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni
s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice v
plastični rimi z nagibi terena;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v
prostoru;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično
mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-16/2001-8
Celje, dne 19. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

920.
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2. člen
Sestavna dela zazidalnega načrta sta tekstualni in grafični del projekta iz 1. člena odloka.
3. člen
Meje območja urejanja
Celoten del cone C leži v sklopu k.o. Šmartno. Meja
območja C naselja Slatina se začne pri skupni mejni točki
ceste skozi Slatino na V strani in parc. št. 911/1 in poteka v
smeri S-J po V posestni meji ceste s parc. št. 935 do lomne
točke pri cesti s parc. št. 912/4, kjer zavije meja za 90°
proti Z in poteka po skrajni J meji ceste s parc. št. 935 do
SV mejnika parc. št. 893/6, zatem obide celotno JV in JZ
mejo te parcele do skrajnega SZ mejnika, kjer meja ponovno nadaljuje pot ob cesti do sredine S meje parc. št. 893/2,
kjer se obrne za 90° proti S, nadaljuje pot po JV in SV robu
parc. št. 898/1 do stika s parcelno mejo parc. št. 898/11,
zatem zavije po meji proti S in poteka do skrajno SZ mejnika
parc. št. 909/4 (oziroma do tromeje parcel št. 898/12,
898/4 in 909/4), zatem potuje po S posestni meji parc. št.
909/4 do njenega skrajnega SV mejnika, kjer zavije za
pribl. 90° proti J do skrajno SZ mejnika parc. št. 909/7, tu
zavije za pribl. 85° proti V in poteka po S posestni meji
parcel št. 909/7 in 909/11 do stika z Z posestno mejo
parc. št. 898/8, kjer zavije za 90° proti S do skrajno SZ
vogala parc. št. 898/8, kjer se obrne proti SV do skrajno S
mejnika parc. št. 898/8, kjer zavije za 90° proti J do skrajno
SV vogala parc. št. 898/8, od tu pa zavije proti SV (ob
grabnu ob cesti) do izhodiščne točke.
Celotno območje je veliko približno 1,8 ha in vsebuje
naslednje parc. št.: 893/6, 898/8, 898/12, 898/13,
898/14, 909/1, 909/3, 909/4, 909/5, 909/6, 909/7,
909/10, 909/11, 912/1, 912/6, 912/9 in 935 del /cesta ca. 300 m/ (vse parcele ležijo v k.o. Šmartno).
2. DOPUSTNE VRSTE POSEGOV

Odlok o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina v
Rožni dolini (cona C)

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina
v Rožni dolini (cona C)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS,
št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se sprejme parcialni
zazidalni načrt Slatina v Rožni dolini (cona C), ki ga je izdelal
Prostor d.o.o., Na jasi 6, Trzin pod št. 16/00.

4. člen
V območju cone C naselja Slatina je dovoljena gradnja
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov:
– dovoljuje se legalizacija zgrajenih stanovanjskih objektov z oznako »1«, »2«, »3«, »4«, »5«, za katere so investitorji pridobili dovoljenja za gradnjo počitniških objektov, zgradili pa so stanovanjske objekte v večjih tlorisnih in vertikalnih
gabaritih
– dovoljuje se legalizacija zgrajenih poslovnih objektov
z oznako »6« in »8« (»6« – tapetništvo, »8« – kamnoseštvo)
– dovoljuje se odstranitev nestanovanjskih objektov na
parc. št. 893/6 (kozolec dvojnik) in 898/13 (opuščeni hlev
s prizidkom) v k.o. Šmartno
– dovoljuje se gradnja novih stanovanjskih in pomožnih
objektov z oznako »A«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »J«,
»K« in »L«
– dovoljuje se povečava objekta »6« (tapetništvo) oziroma objekta »B«
– dovoljuje se zgraditev prizidka »I« (pri objektu »3«) in
piknik objekta »M«
– dovoljuje se zgraditev posameznih komunalnih vodov
in naprav oziroma njih prestavitev in saniranje
– odstranita se pomožna objekta (nadstrešek in montažna garaža), stoječa na parc. št. 912/10, 912/11 ter
935, ker ležita izven zazidljivih površin – delno v cestnem
svetu.
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5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
posegov v prostor
Predvideni posegi v prostor se morajo podrejati regulacijskim elementom, ki so sestavni del grafičnega dela zazidalnega načrta.
Tlorisne dimenzije objektov:
– obstoječi objekti (z označbami od »1«-»8«) se legalizirajo v obstoječih tlorisnih in vertikalnih gabaritih
– tlorisne dimenzije novopredvidenih objektov (z označbami od »A«-»M«) so razvidne iz grafične priloge št. 7 –
ZAKOLIČBENA SITUACIJA
– objekti večjih tlorisnih dimenzij morajo biti členjeni
(objekta »D« in »J«)
– krajša stranica objektov ne sme presegati dolžine
11 m
– tlorisne dimenzije morajo biti v okvirnem razmerju
2:3 (minimalno)
– daljše stranice objektov morajo biti vzporedne s plastnicami
– dopustna odstopanja so ± 1 m.
Etažnost objektov:
– etažnost obstoječih objektov z označbami »3«, »4« in
»5« je K + VP + M, objektov z označbama »1« in »2« je
P + M, z označbo »8« pa P
– višina slemen nad kotami terena pri uvozih ne presega 9,50 m
– obstoječi objekti (z označbami od »1«-»8«) se legalizirajo v obstoječih etažnostih
– etažnost novopredvidenih objektov pa je K + VP +M
(objekti z označbami »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »J«, »K«,
»L«), objekt z označbo »A« ima etažnost P + M, objekta z
označbama »I« in »J« pa samo P
– maksimalna višina kolenčnega zidu v mansardi je
1,40 m
– maksimalna dovoljena višina slemen nad kotami terena pri uvozih je 10 m.
Strehe:
– strehe obstoječih objektov so lahko simetrične dvokapnice z različnimi smermi slemen, nakloni in kritinami,
lahko pa so tudi sodobneje oblikovane s pogojem, da se
vklapljajo v arhitekturno krajino zaselka Slatina
– zaželena je sanacija ostrešja in zamenjava kritine pri
objektih z označbama »1« in »3« (neprimeren naklon in
kritina)
– nakloni strešin so ca. 38°, s toleranco ± 3°
– kritina je lahko opečna ali betonska oziroma podobna
– v strešine je dovoljeno vgrajevati kukrla in frčade
trikotne oblike, ni pa dovoljeno vgrajevati strešnih oken
– čopi se lahko vgrajujejo v zaključke slemen le v primerih, ko je naklon strešin >=38°.
Fasade objektov:
– fasade obstoječih objektov lahko ostanejo nespremenjene
– fasade novopredvidenih objektov naj bodo enotno
ometane z ometom iz zaglajene fine apnene malte in nato
pobarvane s pastelnimi fasadnimi barvami, v primeru sodobnejšega pristopa k oblikovanju pa morajo biti v sodobnih
materialih
– podstavki fasad novopredvidenih objektov naj bodo
obdelani z zaglajeno cementno malto in pobarvani z beton-
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skimi barvami temnejših odtenkov ali pa obloženi z naravnim
rezanim kamnom
– dovoljena je izvedba obrob oken in vrat ter hišnih
vogalov (šiv ali gladka obroba) z barvo, ometoma ali naravnim kamnom.
6. člen
Odmiki objektov:
– odmiki objektov od posestnih meja so prikazani v
grafičnem delu zazidalnega načrta (zakoličbena situacija)
– pri lociranju novih objektov je obvezno upoštevati
predvideno izhodiščno točko in gradbeni liniji, ki so prikazane v zakoličbeni situaciji
– odmiki novopredvidenih objektov od posestnim meja
ne smejo biti manjši od 4 m, razen z izrecnim soglasjem
prizadetega soseda
– odmiki objektov od javne ceste ne smejo biti manjši
od 5 m.
7. člen
Pomožni objekti in ograje:
– dopustna je gradnja posameznih nadstrešnic pri uvozih v garaže; priporočamo obliko lesene pergole (možna
kombinacija s pleksi steklom ali zelenjem)
– na funkcionalnih zemljiščih je dopustna gradnja lesenih ut manjših dimenzij (3 x 3 m oziroma F 3 m)
– izjemoma so dopustne zidane ograje z lesenimi polnili (vertikalne late), zgrajene v soglasju z neposrednimi mejaši
– namesto ograj naj se zasadijo žive meje (gaber,
smreke, liguster, ciprese), ki pa ne smejo presegati višine
1,60 m
– pri uvozih je višino žive meje ali ograje zaradi preglednosti potrebno znižati na 0,80 m
– postavitev masivne protihrupne ograje višine 2 m je
predvidena pri objektih »7« in »8« (kamnoseška dejavnost).
8. člen
Dostopi in dovozi:
– prikazani so v arhitektonsko zazidalni situaciji grafičnega dela zazidalnega načrta
– dostopi in dovozi do obstoječih in novopredvidenih
objektov so zagotovljeni po asfaltirani javni poti širine 3 m
(parc. št. 935 k.o. Šmartno).
9. člen
Namembnost objektov:
– namembnost objektov je v največji meri stanovanjska, dopušča pa se opravljanje različnih dejavnosti, ki so
»okoljsko« sprejemljive in ne prekoračujejo z zakoni predpisanih emisij v bivalno okolje in so tudi iz prometnega stališča
dopustne (kamnoseška dejavnost v objektu »8« se ne sme
širiti).
10. člen
Funkcionalna zemljišča:
– funkcionalna zemljišča k posameznim objektom morajo biti formirana v skladu z določili karte parcelacije v
grafičnem delu zazidalnega načrta
– največja dovoljena pozidanost funkcionalnih zemljišč
je 50%.
11. člen
Urejenost funkcionalnih zemljišč:
– funkcionalna zemljišča morajo biti primerno urejena
tako višinsko kot hortikulturno
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– urejenost parcel naj bo glede na razgibanost terena
rešena s terasami, vendar brez vmesnih betonskih opornih
zidov
– obcestni oporni zidci morajo biti kamniti, njih višina
pa ne sme presegati 1 m
– parkiranje naj se ureja v okviru garaž in funkcionalnih
zemljišč
– dvorišča in dovozi morajo biti protiprašno obdelani
(tlakovci, asfalt, lomljen kamen, granitne kocke) in ustrezno
odvodnjavani; enako velja tudi za peš dostope.
12. člen
Komunalna ureditev:
– vsi obstoječi in novopredvideni objekti (razen manjših pomožnih objektov) morajo biti priključeni na javni vodovod, NN elektro in telefonsko omrežje
– južni del javne ceste naj se opremi z novo javno
razsvetljavo
– vse fekalne odplake se morajo do izgradnje kanalizacije odvajati v individualne čistilne naprave, po izgradnji kanalizacije pa je obvezen priklop na kanal tako za novograditelje kot staroselce.
– vse meteorne vode s strešin in utrjenih površin naj se
preko ustreznih peskolovov in požiralnikov z lovilci olj in
bencina odvajajo v meteorno kanalizacijo
– komunalni odpadki naj se zbirajo v tipskih individualnih kontejnerjih in odvažajo v deponijo potom pooblaščene
komunalne organizacije
– poslovni objekti morajo svoje specialne odpadke
shranjevati v posebnih kontejnerjih in jih odvažati k pooblaščenim zbirateljem (DINOS, PETROL)
– priključke na posamezne komunalne vode je potrebno izvajati v skladu z določili posameznih upravljavcev komunalnih vodov
– ogrevanje objektov bo individualno, kurilno sredstvo
je lahko kurilno olje (cisterne v kleteh) ali plin (cisterne ob
objektih ali v zemlji)
– dopušča se možnost odstopanja dejanskih tras komunalnih vodov od idejnih in sicer ±2 m.
13. člen
Prometna ureditev:
– dostopi in dovozi do objektov so možni iz obstoječe
3 m široke asfaltirane ceste, ob kateri naj se začasno uredita dve izogibališči
– glavno dovozno pot je možno sanirati in razširiti (po
1 m na vsako stran), vendar le z obveznim pristankom vseh
prizadetih lastnikov zemljišč in ustreznim izvedbenim projektom ter gradbenim dovoljenjem
– obvezna je izvedba horizontalne in vertikalne prometne signalizacije glavne dovozne ceste.
14. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev:
– investitorji so pri gradnji dolžni v čim večji meri upoštevati določila zazidalnega načrta oziroma tega odloka
– izvajalci del pa so dolžni v čim manjši meri uničevati
obstoječo vegetacijo in komunalno opremo. Po končanih
delih morajo odstraniti vse provizorije in odvečni ter odpadni
material.
15. člen
Tolerance
Kot tolerance so mogoče tudi spremembe tlorisnih in
višinskih gabaritov objektov ter predvidenih prizidkov k obstoječim objektom s pogojem, da se ne spreminja osnovni
namen in funkcija naselja ter vpliv na sosednje objekte. Kot
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tolerance pri oblikovanju objektov so mogoče tudi arhitekturno sodobnejše rešitve, ki se vklapljajo v strukturo in videz
naselja.
Pri trasah komunalnih in energetskih vodov so mogoča
odstopanja od določenih tras v primerih, ko gre za strokovno in tehnično sprejemljivejše poteke tras, ki so usklajene s
posameznimi upravljavci komunalnih vodov.
16. člen
Nadzor
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo posamezne
inšpekcijske službe glede na svoje pristojnosti.
3. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Parcialni ZN Slatina (cona C) je stalno na vpogled pri
pristojni službi Mestne občine Celje za urejanje prostora.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35005-7/2000-8
Celje, dne 19. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

921.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnih načrtih »gospodarska cona v Celju«

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01)
na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnih načrtih »gospodarska cona v Celju«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zazidalni načrt Dolgo polje – lahka industrija v Celju
(projekt Zavod za napredek gospodarstva št. 34/64) sprejet
z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/77
in je združen v skupne odloke o »Gospodarski coni v Celju«
(Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84,
14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96,
30/96, 50/98, 14/99, 117/00) se dopolni in spremeni s
projektom »Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje –
lahka industrija, ki ga je pod številko 505/01 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje. Zazidalni načrt je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št.
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18/91, 54/94, 25/98 in 86/01), ki območje med Kersnikovo, Dečkovo in Ipavčevo ulico ter magistralo vzhod–zahod opredeljuje za gospodarske dejavnosti.
Odlok o Gospodarski coni v Celju (Uradni list SRS, št.
22/77) se spremeni tako, da se za 1. členom dodajo novi
členi, ki glasijo:
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
1.a člen
Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta zajema območje med Stritarjevo in Ipavčevo ulico, magistralo vzhod–zahod ter kompleksom Izletnika in bivše Zlatarne.
Severna meja zazidalnega načrta poteka ob južnem
robu voznega pasu Stritarjeve ulice od kompleksa Izletnik
do križišča z Ipavčevo ulico. Tu se meja obrne proti jugu
tako, da poteka vzdolž vzhodnega roba Ipavčeve ulice do
objekta 493/5, poteka po njegovem severnem robu, se pri
objektu 491/8 obrne proti jugu, poteka vzdolž vzhodnega
roba objekta 493/3, dalje ob vzhodnem robu parcele
494/1, ki predstavlja dvorišče Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Tu se meja obrne proti vzhodu tako, da poteka
ob severnem robu pločnika magistrale vzhod–zahod do parcele 488/7, se nato obrne proti severu, zaobide parceli
488/4 in 489/1, dalje poteka v smeri proti severu ob vzhodnih robovih parcel 40/4, 41, 33/8, 33/5 in se zaključi v
izhodiščni točki, ki predstavlja južni rob voznega pasu Stritarjeve ulice ob robu kompleksa Izletnik.
Površina obravnavanega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje – lahka industrija meri
ca. 3,32 ha, vse parcele pa zajemajo katastrsko občino
Celje.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
1.b člen
Ureditveno območje spremembe zazidalnega načrta
se nahaja na severozahodnem delu mestnega centra in je s
planskimi akti opredeljeno kot gospodarska cona, ki je namenjena za trgovske, servisne, skladiščne in druge poslovne dejavnosti ob upoštevanju pogoja, da te dejavnosti s
svojimi vplivi ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosesk v neposredni bližini.
Obravnavano območje je bilo v preteklosti v skladu z
zazidalnim načrtom Dolgo polje – lahka industrija iz leta
1977 namenjeno tekstilni tovarni Metka, ki je zaradi prestrukturiranja gospodarstva razpadla, objekti in zemljišča so
bili prodani novim lastnikom, ki jim opredelitve Celjskega
prostorskega plana omogočajo tudi druge gospodarske dejavnosti s pogojem sprememb in dopolnitev osnovnega zazidalnega načrta.
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Kot novogradnje so v skladu z urbanistično-arhitektonsko situacijo (grafične priloge – list št. 4) možni naslednji
prizidki in novogradnje:
1 – prizidek k obstoječemu športno-gostinskemu
objektu,
2 – gradnja novega športno-gostinskega objekta,
3 – gradnja poslovno-trgovsko-servisnega objekta,
4 – gradnja poslovno-servisno-skladiščnega objekta,
5 – gradnja poslovno-servisno-skladiščnega objekta,
6 – gradnja poslovno-servisno-skladiščnega objekta,
7 – gradnja poslovno-servisno-skladiščnega objekta,
8 – gradnja poslovno-trgovsko-skladiščnega objekta.
Navedeni objekti so opredeljeni z maksimalnimi gradbenimi linijami, ki jih pogojujejo odmiki od prometnic, sosednjih objektov, meja, komunalne infrastrukture ter požarne poti. V primeru drugačnih potreb investitorja so lahko
objekti tudi drugačnih tlorisnih zasnov, vendar le-te ne smejo presegati predpisanih maksimalnih gabaritov. Višinski gabariti so v urbanistično-arhitektonski situaciji opredeljeni z
etažnostjo objektov, novi objekti pa načeloma naj ne presegajo višin sosednjih objektov.
Novogradnje so lahko zasnovane poljubno – v klasični
ali montažni izvedbi z ravnimi strehami ali v naklonu. Lokacije ob mestnih vpadnicah morajo biti kvalitetno zasnovane z
rešitvami, ki bodo arhitekturno in oblikovno sodobno zasnovane. V primeru nadomestne gradnje objekta parc. št.
491/15, ki sedaj posega v pločnik in kolesarsko stezo
magistrale vzhod–zahod se mora iz te linije obvezno pomakniti proti severu tako, da bodo zagotovljeni normalni pogoji
za ureditev pločnika in kolesarske steze.
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH IN PARKIRNIH
POVRŠIN
1.č člen
Obravnavano ureditveno območje spremembe zazidalnega načrta se navezuje na obstoječi mestni cesti Stritarjevo
in Ipavčevo ulico, ki ostajata glavni napajalni cesti. Obe cesti
omogočata dostop za tovorna vozila le preko »nove Ipavčeve ulice« na Dečkovo cesto ali na magistralo vzhod–zahod,
kot to dopušča prometni režim.
Obe cesti Ipavčeva in Stritarjeva sta med seboj povezani z internimi servisnimi cestami, ki omogočajo napajanje
objektov z osebnimi in tovornimi vozili.
Oba dovozna priključka na Stritarjevo in Ipavčevo ulico
je potrebno rekonstruirati tako, da bosta ustrezala prometno-tehničnim predpisom za tovorni promet.
Parkiranje za zaposlene in obiskovalce je predvideno
na skupnih površinah, ki niso za posamezne uporabnike
ograjene, pač pa omogočajo javno parkiranje in na ta način
zagotavljajo odprta parkirna mesta za vse uporabnike tega
kompleksa. Parkirne površine bodo urejene tudi v mejah
funkcionalnih zemljišč posameznih objektov.
VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNIH NAPRAV

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA IN NAČRTOVANIH OBJEKTOV
1.c člen
Obravnavani kompleks je v večji meri pozidan z obstoječimi poslovnimi objekti, ki jim je dovoljena sprememba
namembnosti v trgovske, servisne, skladiščne in druge poslovne dejavnosti; dovoljena je tudi nadzidava po predhodni
statični presoji oziroma rekonstrukcija ali adaptacija ter zaradi dotrajanosti tudi možnost nadomestnih gradenj v maksimalnih možnih gabaritih obstoječih objektov.

1.d člen
Obravnavano ureditveno območje je komunalno opremljeno z vso potrebno komunalno infrastrukturo:
– vodovodom
– mešanim kanalizacijskim sistemom
– električnim omrežjem s pripadajočo TP
– telefonskim omrežjem
– plinovodnim omrežjem,
vendar je le-ta dotrajana in v skladu s pogoji posameznih
soglasjedajalcev predvidena za rekonstrukcijo in izgradnjo
nove za potrebe predvidenih objektov in dejavnosti v njih.
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VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

XI. KONČNE DOLOČBE

1.e člen
V skladu s Celjskim prostorskim planom je obravnavano območje predvideno za gospodarske dejavnosti in je
uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. Investitorji morajo zagotoviti, da predvidene dejavnosti ne bodo presegale
dovoljenih mejnih ravni hrupa, oziroma morajo upoštevati
vso veljavno zakonodajo glede varstva okolja.
Kot energetski vir ogrevanja sta predvidena plin ali
lahko kurilno olje.
Odpadki se bodo zbirali ločeno – organski odpadki,
papir, kovine, steklo. Organske odpadke odvaža pristojna
služba Mestne občine Celje, ostale odpadke je potrebno
posredovati v predelavo. Morebitne posebne odpadke je
potrebno zbirati v ločenih posodah, odvažajo jih v skladu z
veljavno zakonodajo pooblaščene organizacije.

1.i člen
Preostali del zazidalnega načrta Dolgo polje – lahka
industrija (Uradni list SRS, št. 22/77) se izvaja še dalje po
določilih tega odloka.
1.j člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske službe.
1.k člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 35005-2/2001-8
Celje, dne 19. februarja 2002.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
1.f člen
Zazidalni načrt je mogoče izvajati etapno glede na potrebe posameznih investitorjev po realizaciji svojih razvojnih
načrtov.
Posamezne etape izgradnje pa se morajo izvesti kot
celota z vso potrebno komunalno in prometno infrastrukturo, ki pa mora zagotavljati normalno funkcioniranje celotnega ureditvenega območja ne glede na obseg posamezne
faze.
IX. MEJE GRADBENIH PARCEL
1.g člen
Meje funkcionalnih zemljišč oziroma gradbenih parcel
so opredeljene glede na lastništvo objektov in zemljišč, servisne ceste in skupne parkirne površine pa morajo ostati v
skupni lasti oziroma uporabi vseh uporabnikov zemljišč in
objektov.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

922.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k. o. Spodnja Hudinja

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) na 31. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k. o. Spodnja Hudinja

X. TOLERANCE
1.h člen
Zazidalni načrt v grafični prilogi »urbanistično-arhitektonska situacija« določa maksimalne tlorisne gabarite
objektov in višinske opredelitve. Kot tolerance so dovoljene smiselne spremembe dimenzij objektov glede na
potrebe tehnoloških postopkov posameznih investitorjev
in ob pogoju, da spremembe gabaritov (tlorisnih in višinskih) objektov ne bodo ovirale kasnejše realizacije zazidalnega načrta. Glede na nova lastniška razmerja so kot
tolerance mogoče tudi spremembe meja gradbenih parcel z upoštevanjem dejstva, da morajo biti v mejah gradbenih parcel zagotovljene zadostne površine za manipulacijo in parkiranje.
Kot tolerance so mogoče tudi spremembe namembnosti v zazidalnem načrtu predlaganih dejavnosti, vendar
le ob pogoju, da le-ta ne bo presegala dovoljenih emisij v
okolje ter spremembe tras komunalne infrastrukture z upoštevanjem, da so le-te usklajene z upravljavci posameznih
vodov. Pri prometni ureditvi so kot tolerance mogoča le
tista odstopanja, ki ne spreminjajo osnovnega koncepta
zazidalnega načrta in ne zmanjšujejo potrebnega števila
parkirnih mest.

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino, označeno s parc. št. 1719/5 – cesta v
površini 135 m2, vpisano v vložek št. 771, k. o. Spodnja
Hudinja.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-53/2001
Celje, dne 21. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka Zazidalnega
načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Zazidalnega načrta
za stanovanjsko gradnjo Zagrad
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka Zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad, ki ga je pod št. 526/01 izdelal RC Planiranje d.o.o.,
Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88
in Uradni list RS, št. 86/01).
II
Zazidalni načrt za stanovanjsko gradnjo Zagrad obravnava območje stavbnega zemljišča s parcelno številko
528/6, k.o. Zagrad.
III
Javna razgrnitev osnutka Zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad se začne osmi dan po objavi sklepa
v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna
obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o
času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na
primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-22/2001-8
Celje, dne 25. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

924.

Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem
na 28. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višino proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
543.323.510
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
307.049.510
70 DAVČNI PRIHODKI
213.362.510
700 Davki na dohodek in dobiček
150.326.000
703 Davki na premoženje
47.297.510
704 Domači davki na blago in storitve
15.739.000
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
93.687.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
29.902.000
711 Takse in pristojbine
2.621.000
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.664.000
714 Drugi nedavčni prihodki
6.500.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
30.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
5.000.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
25.000.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
206.274.000
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
206.274.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 527.971.510
40 TEKOČI ODHODKI
188.026.479
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
36.968.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
5.551.000
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Št.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

140.365.479
2.142.000
3.000.000
205.054.593
7.000.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

15.352.000

52.789.400
42.974.674
102.290.519
–
118.000.000
118.000.000
16.890.438
16.890.438

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
230.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
230.000
750 Prejeta vračila danih posojil
230.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440 +441
+ 442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–
–
–
–
–

230.000

v SIT
Proračun leta 2002
–
–
–

VIII. ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

15.582.000
15.582.000
–
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet
pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah
prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu
svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o
izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna
posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva
proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi
sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
so: potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi
javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem
proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za
zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot
odredbodajalec.

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

-15.582.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)

-15.352.000

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov so priloga k temu odloku.

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 SIT odpiše,
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– najemu posojila največ do 5 % sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-01/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

925.

Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. in
37. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00), odredbe o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) in 16. člena
statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99)
je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 28. redni seji
dne 27. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna
Občinski svet izdaja seznam neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna za leto 2002:

Neposredni uporabniki proračuna občine
Zap. št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanovit.

Ime

Kraj

1.
2.

7515
7896

5883679
5231752

2
2

Uprava in organi občine
KS Žerjav

Črna/Kor.
Žerjav

Občina

Črna na Koroš.
Črna na Koroš.

Posredni uporabniki proračuna občine

Zap. št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanovit.

Ime

Kraj

1.
2.

6477
6912

5087368
5087406

2
2

Črna/Kor.
Ravne/Kor.

Črna na Koroš.
Ravne na Koroš.

3.

7125

5089301

2

Ravne/Kor.

Ravne na Koroš.

4.

3739

5052866

2

Ravne/Kor.

Ravne na Koroš.

5.

3788

5743745

2

Ravne/Kor.

Ravne na Koroš.

6.

3053

5216125

1

Ravne/Kor.

Ravne na Koroš.

7.

6415

5055822

2

Osnovna šola Črna na Kor.
Osnovna šola Juričevega
Drejčka
Glasbena šola Ravne na
Koroškem
Koroška osrednja knjižnica
dr. Franc Sušnik
Koroški muzej Ravne na
Koroškem
Center za socialno delo
Ravne na Koroškem
Vzgojnovarstveni zavod
Slovenj Gradec

Slovenj Gradec

Občina

Slovenj Gradec

Uradni list Republike Slovenije
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se
posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 414-12-0/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

Št.
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2. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o načinu financiranja političnih strank v Občini
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 21/01).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-02/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

926.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na 28. redni seji dne 27. 2. 2002
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 983/2 k. o. Javorje v izmeri 324 m2,
ki je vpisano v seznam javno dobro v splošni rabi, preneha
biti javno dobro in se vpiše v zamljiškoknjižni vložek k. o.
Javorje, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Črna
na Koroškem.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 464-04-01/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

927.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Črna na Koroškem

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 70/00) in 16. člena statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 28. redni seji dne 27. 2.
2002 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Črna na Koroškem
1. člen
Političnim strankam, katerih listinam so na volitvah v
letu 1998 pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine Črna na Koroškem v višini 30 SIT/mesečno za vsak dobljeni glas na
volitvah za člane občinskega sveta.

ČRNOMELJ
928.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopoln.) 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99)
je Občinski svet občine Črnomelj na 29. redni seji dne 28.
2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 2002 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja
Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni in posebni del-načrt razvojnih programov. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja. S proračunskimi postavkami je opredeljena
osnovna struktura proračuna po namenih.
Proračun Občine Črnomelj za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
Proračun leta 2002

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodk
od premoženja
711 Takse in pristojbine

1.787.581
879.859
827.989
599.378
103.356
125.255
51.870
30.500
15.000
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Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
712 Denarne kazni
120
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
550
714 Drugi nedavčni prihodki
5.700
72 KAPITALSKI PRIHODKI
45.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.000
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja
40.000
73 PREJETE DONACIJE
25.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
25.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
837.722
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
837.722
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

1.747.581
330.063
90.811
13.585
198.743
15.049
11.875
622.070
28.922
339.906
50.418
202.824
739.898
739.898
55.550
55.550
40.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Proračun leta 2002
–
–
40.000
40.000

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
–
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
- 40.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
- 40.000
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti,
dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
3. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemek se štejejo poleg prejemkov opredeljenih z zakonom, tudi vsa namensko pridobljena sredstva
za sofinanciranje nalog iz drugih virov in donacije. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine
dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93);
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri
gradnji infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča
obseg sredstev v finančnem načrtu in proračunu.
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
5. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih
prihodkov v tekočem letu.
6. člen
Rezerva se uporablja za:
– pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoči prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč kot so:
suša, potres, požar, epidemija, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene prve in tretje alinee prejšnjega
odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan. O uporabi sredstev prora-
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čunske rezerve v posameznem primeru do višine 4,000.000
SIT odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve
polletno župan poroča občinskemu svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim sklepom.
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija in je predvidena za namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Župan lahko na podlagi utemeljenih razlogov odobri
prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi
postavkami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati
občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna Občine Črnomelj se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, ki jih pri planiranju ni bilo mogoče predvideti. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu-odhodki proračuna razporejena za posebne
namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali
prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2,000.000 SIT.
10. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev
javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa
prejmejo proračunske sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno
nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se
opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan
oziroma z javnim razpisom.
11. člen
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih
za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,
upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 30 in največ 90 dni
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od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki
imajo značaj materialnih stroškov, morajo
uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila. Za
poravnavo obveznosti iz naslova investicij, ki jih uporabnik
prevzema in plačuje po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Če je na
izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s
pogodbo. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
12. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
13. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezervacije;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene
12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
14. člen
Občina Črnomelj v letu 2002 ne bo najela kreditov.
Občinski svet ne bo dal soglasij k zadolževanju uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij.
15. člen
Župan Občine Črnomelj izda navodilo o izvrševanju
proračuna v 20 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črnomelj in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 2002 so sestavni del proračuna za leto
2002.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02-3/2001
Črnomelj, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99 in 13/01), je Občinski svet občine Črnomelj na 29. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
1. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 27/96) se nanaša: na 3. člen, ki določa, kaj so
stanovanjske površine, 4. člen, ki določa vrsto dejavnosti
in 5. člen, ki določa število točk v V. območju po 2. členu
odloka.
2. člen
3. člen odloka se v točki A) spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
“A) čisto tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob,
hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne avtomobile. V stanovanjsko površino se štejejo tudi zgoraj navedeni prostori za bivanje v počitniških objektih in zidanicah
oziroma drugih gospodarskih objektih.”

vrsta povrin
A
dejavnost
stanovanja
obmoèje
(t. toèk)

I.
II.
III.
IV.
V.

1
(t. toèk)

400,00
600,00
500,00
400,00
300,00

3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00

2
(t. toèk)

1500,00
1200,00
1000,00
700,00
500,00

3. člen
4. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
“Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti
oziroma namembnosti poslovnih površin po naslednjih področjih:
1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice,
diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom,
razen tistih, ki nudijo gostom hrano ter prodajalne, ki so
odprte izven rednega delovnega časa.
2. dejavnosti po standardni klasifikaciji; G-trgovina, popravila motornih vozil, H-gostinstvo, I-promet, skladiščenje,
zveze, J-finančno posredništvo, K-nepremičnine, najem, poslovne storitve, L-javna uprava, socialno zavarovanje, Mizobraževanje, N-zdravstvo, socialno varstvo, O-druge javne, skupne in osebne storitve, P-zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem, ki niso zajete v 1. ali 4. točki tega
člena
3. dejavnosti po standardni klasifikaciji; A-kmetijstvo,
lov, gozdarstvo, B-ribištvo, C-rudarstvo, D-predelovalne
dejavnosti, E-oskrba z elektriko, plinom in vodo, F-gradbeništvo
4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni
organi, uradi, zavodi, direkcije), katerih ustanovitelj je Občina Črnomelj ter krajevne skupnosti in društva, ki so dotirana
iz sredstev proračuna Občine Črnomelj”.
4. člen
Tabela v 5. členu odloka se v V. območju dopolni tako,
da je njena vsebina sledeča:

B

3
(t. toèk)

800,00
600,00
500,00
300,00
200,00

4
(t. toèk)

400,00
300,00
250,00
150,00
150,00

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati po
preteku osmih dni od njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/2002
Črnomelj, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

C
na prostem
(t. toèk)

300,00
250,00
200,00
150,00
120,00

D
nezazidano
(t. toèk)

200,00
150,00
100,00
50,00
50,00
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930.

Odlok o spremembah odloka o Župančičevih
priznanjih

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet
občine Črnomelj na 29. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o Župančičevih
priznanjih
1. člen
V odloku o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, št.
8/95) se 7. člen odloka spremeni tako, da glasi:
»Vsako leto se lahko podeli največ pet diplom in eno
plaketo.
Diploma se lahko prejme večkrat. Plaketo lahko fizična
oseba prejme le enkrat, pravna oseba pa ponovno po preteku 25 let od predhodnega prejema.
Diploma in plaketa sta oblikovani kot umetniško delo z
likom pesnika Otona Župančiča.«
2. člen
Ta odlok začne veljati v petnajstih dneh po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 902-3/95
Črnomelj, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOLENJSKE TOPLICE
931.

Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike

Na podlagi 16. in 17. člena navodila Ministrstva za
okolje in prostor za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01) in 7. člena statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet občine Dolenjske Toplice, na 24. redni seji
dne 19. 2. 2002 sprejel

CENIK
ravnanja z odpadki za ostale uporabnike
1. člen
Cene ravnanja z odpadki za ostale uporabnike na območju Občine Dolenjske Toplice se oblikujejo na naslednji
način:
I. Redni odvoz komunalnih odpadkov za ostale uporabnike
a) osnovna cena
1.627,90 SIT/m3
II. Izredni odvoz komunalnih odpadkov po naročilu za ostale
uporabnike
a) osnovna cena za razdaljo do 30 km 1.627,90 SIT/m3
b) cene za razdalje nad 30 km:
osnovna cena x F1
F1 x 1.627,90 SIT/m3
Opomba: - za razdalje nad 30 km se upošteva faktor
F1, ki se izračuna po formuli:
F1 = 1 + [3 x (razdalja v km - 30)] : 100
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V cenah storitev ni vključen 8% davek na dodano vrednost.
2. člen
Ta cenik se objavi v Uradnem listu RS, cene pa veljajo
od 1. 1. 2002.
Št. 032-01/130/02-01
Dolenjske Toplice, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

GORIŠNICA
932.

Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Gorišnica

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Gorišnica (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95), 11. in 12. člena
odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Gorišnica (Uradni
list RS, št. 24/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 24. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Gorišnica
1. člen
(Opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Gorišnica.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov.
Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.
2. člen
(Znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini
Gorišnica plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek za priključek do 15 cm v višini: 1000 točk (1 točka 1 EUR)
(1 točka je 1 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila). Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki
legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija).
3. člen
(Opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta
izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega
mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško
možno.
V času izgradnje kanalizacije, ki poteka do zapadlosti
plačila zadnjega obroka prispevka (akcije), je v znesku prispevka všteta tudi izgradnja kanalizacijskega priključka na
uporabnikovem zemljišču, če je lastniško možno.
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Število točk 2. člena se za:
– individualne eno- do tristanovanjske hiše pomnoži s
količnikom 1,00,
– večstanovanjske objekte s štirimi in večstanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,80 in
– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.
4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več
(največ 24) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obroke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob
zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi občani Občine Gorišnica. Kolikor se uporabnik vključi v akcijo
kasneje, vendar pred zaključkom akcije, lahko znesek poravna v tolikih obrokih, kot jih še imajo za plačilo uporabniki,
ki so se vključili v začetku akcije. Kolikor uporabnik poravna
celotni znesek v prvih treh mesecih od začetka akcije, plača
prispevek v vrednosti 90% točk.
Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih
koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije
samo pod pogojem, da v celoti poravnajo znesek prispevka.
Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabniku
soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijskega omrežja izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabnika
na javno kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(Izvajalec priključka)
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede njegov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
merili in kriteriji ter normativi in standardi.
Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v
prispevku niso zajeti (razen v akciji) in jih plača uporabnik, ki
se priključuje, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (priklop).
6. člen
(Namembnost prispevka)
Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na posebnem kontu Občine Gorišnica in so strogo namenska.
Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.
7. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-92/2002
Gorišnica, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak
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933.

Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 12/95) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 24. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel
naslednji

SKLEP
1
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne
javne službe, na območju Občine Gorišnica izvaja Komunalno podjetje Ptuj d.d.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 002-03-90/2002
Gorišnica, dne 26. februarja 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

934.

Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in
obdelavo komunalnih odpadkov

Občinski svet občine Gorišnica je na podlagi 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) na
24. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel

SKLEP
1
Občinski svet občine Gorišnica določa cene za odvoz,
predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj d.d., in sicer v naslednji višini:
Storitev

Cena za posodo 240 l
na mesec

gospodinjstvo 14-dnevni odvoz ostalih
odpadkov, ki so oddaljene nad 10 km

2.222,89

gospodinjstvo 14-dnevni odvoz ostalih
odpadkov z odvozom bioloških odpadkov

2.888,24

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene pa se pričnejo uporabljati po preteku
enega meseca od prijave cen na Ministrstvu za gospodarstvo RS.
Št. 002-03-91/2002
Gorišnica, dne 26. februarja 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
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GORNJI PETROVCI
935.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Gornji Petrovci

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je župan dne
5. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Gornji Petrovci
1. člen
Občinska uprava občine Gornji Petrovci uradno posluje z elektronskim naslovom, katerega naslov je: obcina.gpetrovci@siol.net.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave občine Gornji Petrovci.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031/01/02-24
Gornji Petrovci, dne 5. februarja 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

Št.
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V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki za
zagotovljeno porabo in prihodki za druge namene.
V bilanci odhodkov se izkazujejo načrtovani tekoči odhodki, investicijski odhodki in oblikovanje rezerv.
V računu financiranja se izkazuje načrtovana zadolžitev
občine.
3. člen
Občinski proračun za leto 2002 obsega 508,178.000
SIT, in sicer v:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
VII. Skupni primanjkljaj
(prihodki minus odhodki) ter saldo prejetih
in danih posojil (I.+IV.)–(II.+V.)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačila dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje sredstev na računih

v SIT
461,127.500
508,178.000
–47,050.500

–
–
–

–47,050.500

47,050.500
–
–
–

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

GRAD
936.

Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), 57. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16.
ter 97. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01) je Občinski svet občine Grad na 30. seji
dne 7. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grad za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in način izvrševanja
proračuna Občine Grad za leto 2002 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna
ter občinskim premoženjem in proračunski nadzor.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno
in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
porabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter
ob upoštevanju likvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske odhodke.
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8. člen
Sredstva za plače se občinski upravi mesečno zagotavlja glede na število zaposlenih in funkcionarjev, koeficiente
za določanje plač za posamezna delovna mesta oziroma
funkcij, osnova za obračun plač, ki jo določi republiška
vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzeti nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu
občine predložiti finančne načrte za leto 2002 ter zaključne
račune za leto 2001 do 31. marca 2002.
III. PRORAČUNSKI NADZOR
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Grad in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu
svetu.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.
IV. SREDSTVA REZERV
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v obvezne rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
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15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodbe za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru
sprejetega proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.
16. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
17. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in
prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so
prihodek občinskega proračuna.
18. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
19. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih
cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
21. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor
nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke
potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti občinski svet.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 148/2002
Grad, dne 11. februarja 2002.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
14. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Grad je odgovoren
župan.

Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.
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937.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi
ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca
Grad

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 30. redni
seji, dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi ekonomske
cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
1
V sklepu o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene
enote vrtca Grad (Uradni list RS, št. 68/00) se 1. člen
sklepa spremeni in se glasi:
»Ekonomska cena na otroka za celodnevno varstvo do
10 ur, od 2. do 7. leta starosti, znaša mesečno 53.600 SIT.
2
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2002.
Št. 149/2002
Grad, dne 11. februarja 2002.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

938.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Grad

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta Občine Grad
(Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je župan Občine Grad sprejel

Št.

HODOŠ
939.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150/2002
Grad, dne 11. februarja 2002.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 40/97 – odl. US) in na podlagi
2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) ter 16. člena
statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet občine Hodoš na 25. redni seji dne 7. 2. 2002
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Hodoš za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Hodoš.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2001 z naslednjo vsebino:
– prihodki 91,714.936,85 SIT,
– odhodki 86,815.387,69 SIT.
3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 4,899.549,16 SIT se
prenesejo med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto
2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet občine Hodoš in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 064/02
Hodoš, dne 12. februarja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Grad
1. člen
Občinska uprava občine Grad uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina.grad@siol.net.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema pisarna Občinske uprave občine
Grad.
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940.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Hodoš na 25. redni seji dne 7. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
V odloku o nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 21/01) se spremenijo 15., 16., 18., 20., 21. in
22. člen, ki se glasijo:
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“15. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v dveh
območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:
Območje
Lega in namen

1.

1. stanovanjski namen
2. poslov. namen gospod. dej.
3. poslov. namen družb. dej.
4. počitniške dejavnosti

180
250
180
280

2.

150
220
162
250

16. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča
Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v dva razreda ter se točkujejo z
naslednjim številom točk:
Območje
Objekt

1. Individualna stanovanjska hiša
2. Stanov. hiša z gospod. poslopjem
3. Objekt z 2–4 stanovanji
4. Objekt s 5–10 stanovanji
5. Objekt z 11 in več stanovanji

1.

2.

140
120
120
100
80

120
110
108
90
72

18. člen
Izjemne ugodnosti
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih se ovrednotijo z naslednjim dodanim številom točk:
Dejavnost

Območje
1.

1. kmetijstvo, lov, gozdarstvo
(nad 2000 m2 neposrednih proizvodnih
kapacitet)
200
2. ribištvo – ribogojstvo
200
3. distrib. elektrike, plina in vode
500
4. predelovalne dejavnosti
200
5. gradbeništvo
200
6. ravnanje z odpadki
300
7. trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe
400
8. gostinstvo
400
9. promet, skladiščenje in zveze
370
10. bančništvo in zavarovalništvo
1500
11. poslovanje z nepremičninami, najem in
poslovne storitve
1500
12. zdravstvo in socialno varstvo
200
13. druge javne skupine in osebne
storitvene dejavnosti
300
14. zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem
50
15. poštne in telekomunikacijske storitve
1500

2.

180
180
450
180
180
270
300
300
333
1000
1000
180
270
28
1000

20. člen
Merila za druga stavbna zemljišča
Število točk za m2 površine se določi na naslednji
način:

Drugi objekti

Število točk

elektro vodi (primarni)
– podzemni
– nadzemni
telekomunikacijski vodi in plinovodi
– podzemni
– nadzemni
bencinski servis
– odprta skladišča
– gostinski vrtovi

50
100
20
40
500
50
50

Površina za distribucijo električne energije so površine
znotraj ograjenega območja stikališč in površine transformatorskih postaj.
Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 1 m2 za 1 dolžinski meter
vode. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni
vodi, pa se obračunata 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.
Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošteva dejanska površina le-te oziroma površina, ki je ograjena.
Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
21. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Hodoš določi občinski svet vsako leto posebej s
sklepom.
22. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 15., 16., 18., 19., 20. člena tega
odloka, zmanjšano za točke 17. člena pomnoži s površino
zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega
nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za
izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila se določi tako, da se mesečna višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena pomnoži s številom 12 (mesecev).
Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odmeri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po nastali spremembi.
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče iz 20. člena se določi v skladu s tem členom in
upoštevanjem točk za komunalno opremljenost stavbnega
zemljišča iz 12. člena tega odloka.
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se s 1. 1. 2002.”

Št. 063/02
Hodoš, dne 12. februarja 2002.

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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941.

Št.

Odlok o spremembi odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na
območju Občine Hodoš

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 26/97), 12. in 25. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št.
26/90) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93 in 35/97) in 7. člena statuta Občine Hodoš
(Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine
Hodoš na 25. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju
Občine Hodoš
V odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 6/00) se spremeni drugi odstavek 34. člena, ki se
glasi:
Na pokopališču so naslednje vrste grobov:
– enojni grob
1,20 m širine; dolžina 2,50 m
– dvojni grob
1,80 m širine; dolžina 2,50 m
– trojni grob
2,80 m širine; dolžina 2,50 m
– otroški grobovi
do 1 m širine; dolžina 2,50 m
– žarni grobovi
do 1 m širine; dolžina 2,50 m
– prostor za anonimne pokope in
– skupna grobišča.
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061/02
Hodoš, dne 12. februarja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 059/02
Hodoš, dne 11. februarja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

943.

Sklep o določitvi cene programov Vzgojnovarstvene enote Hodoš

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97, 1/98, 84/98, 44/00 in 111/00) in 16. člena
statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Hodoš na 25. seji dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov Vzgojno-varstvene
enote Hodoš
1. člen
Ekonomska cena za osemurno varstvo na otroka znaša
mesečno:
– starostna skupina 2–7 let starosti
60.000 SIT
2. člen
Prispevki staršev so določeni na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 062/02
Hodoš, dne 12. februarja 2002.

942.

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

Na podlagi 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 23/01) in 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine Hodoš
na 25. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Hodoš
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hodoš za leto 2002 znaša
0,20 SIT.

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

944.

Sklep o določitvi višine sredstev za najem
prostora za grobove na pokopališčih in uporabi
mrliških vežic na območju Občine Hodoš

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanje pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90),
statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01),
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00) ter odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00) je Občinski svet občine
Hodoš na 25. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel
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SKLEP
o določitvi višine sredstev za najem prostora
za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic na območju Občine Hodoš
1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov znaša za vsak
posamezni grob:
– enojni grob
– dvojni grob
– družinski grob
– žarni grob
– otroški grob
– grobnica – kripta

1.000 SIT
1.200 SIT
1.400 SIT
1.000 SIT
1.000 SIT
1.600 SIT

2. člen
Za uporabo mrliške vežice najemnikom se zaračuna:
– za en dan uporabe vežice
1.000 SIT
– za dva dni uporabe vežice
2.000 SIT
– za vsak naslednji dan od drugega dneva dalje 1.000 SIT
V ceni so vračunani stroški čiščenja, električne energije, ogrevanja in komunalnih storitev.
3. člen
Uporaba mrliških vežic, za občane izven Občine Hodoš se zaračuna:
– za en dan uporabe vežice
5.000 SIT
– za dva dni uporabe vežice
8.000 SIT
– za vsak naslednji dan od drugega dneva dalje 2.000 SIT
4. člen
Višina najemnine za najem groba je 50.000 SIT.
Mesto za grobove se ne zaračunava za občane, kateri
imajo stalno bivališče v Občini Hodoš.
5. člen
Višina predhodnega zakupa v skladu z 41., 42., 43. in
44. členom odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč na območju Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 6/00) znaša 50.000 SIT.
6. člen
Zbrana sredstva iz 1., 2., 3., 4. in 5. člena tega sklepa
se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter za vzdrževanje pokopaliških objektov.
7. člen
Zbrana sredstva iz 1., 2., 3., 4. in 5. člena tega sklepa, se plačujejo po položnici na TRR Občine Hodoš.
8. člen
V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 060/02
Hodoš, dne 11. februarja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

IDRIJA
945.

Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in
23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in
33/01) je Občinski svet občine Idrija na 26. redni seji dne
14. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Idrija za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Idrija za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in račun finančnih terjatev in
naložb.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
Občinski proračun za leto 2002 se določa v naslednjih
zneskih:
SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
VII.
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila
Prejeta minus dana posojila
Skupni presežek (primanjkljaj)
Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih
XII. Stanje prihodkov iz leta 2001

1.587,834.592
1.694,539.907
–106,705.315
12,165.000
16,389.178
–4,224.178
–110,929.493
–
4,909.000
–4,909.000
–115,838.493
115,838.493

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Uradni list Republike Slovenije
Za namenske prihodke proračuna se, skladno z določbo prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah
določijo naslednji prihodki:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki požarne takse,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– turistična taksa.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati
dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna
sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni prerazporeditvi župan.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
7,802.219 SIT. Uporablja za namene opredeljene v prvem
odstavku 107. člena statuta Občine Idrija.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
1. točke prvega odstavka 107. člena statuta Občine Idrija
do višine 1,000.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervacijo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Namenska sredstva iz sredstev državnega proračuna,
vključno s sredstvi sofinancerjev, se smejo porabiti izključno
za prejete namene.
V primeru nerealizacije namenskih sredstev iz prvega
odstavka tega člena se posamezne predvidene postavke
proračuna ne realizirajo oziroma se realizirajo v obsegu prejetih sredstev.

Št.

21 / 11. 3. 2002 / Stran 1625

10. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih
del lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če
je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila
v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če je predmet
javnega naročila zajet v proračunu občine.
O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last
oziroma odtujevanje nepremičnin odloča župan do višine
500.000 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.
11. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
12. člen
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih porabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.
Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi
obračuna oziroma računa za izvršeno nalogo.
13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja Občine Idrija.
14. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica je Občina Idrija, se smejo zadolževati le s soglasjem Občine Idrija.
15. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je
Občina Idrija, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so
predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le
na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil
izveden postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od
njega pooblaščena oseba v občinski upravi.

Stran

1626 / Št. 21 / 11. 3. 2002

18. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine in jih morajo le-te predložiti v potrditev v
tridesetih dneh po sprejemu proračuna.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega
načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 3 milijone SIT je veljaven le ob predhodnem pisnem
soglasju župana.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni finančno-računovodski službi Občine Idrija predložiti poročila o
namenski porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do
31. 3. 2002.
20. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s
tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/01
Idrija, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

946.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Idrija

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) ter 23. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na
seji dne 14. 2. 2002 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov
v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in
vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
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Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa športa.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija,
– da so registrirani in že aktivno delujejo najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da število članstva s plačano članarino presega številko 15.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(programi)
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
1. delovanje športnih društev in Športne zveze Idrija,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. športna rekreacija,
4. šport invalidov,
5. kakovostni in vrhunski šport,
6. spremljajoče strokovne naloge,
7. športne prireditve in akcije,
8. obratovanje športnih objektov,
9. investicije in investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture.
5. člen
(postopek)
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa v katerem se
določi predmet javnega razpisa, pogoje za sodelovanje v
javnem razpisu, okvirno višino sredstev, ki bodo razdeljena
za sofinanciranje programov športa in rok za prijavo, strokovna služba Športne zveze Idrija pripravi predlog za odločanje in predlog delitve razpoložljivih sredstev. Odbor za družbene dejavnosti pri občinskem svetu dokončno oblikuje
predlog izbora programov.
6. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci športnih programov župan podpiše
pogodbo, v kateri se določi:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino sredstev,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
(izhodišča za vrednotenje programov)
1. Športni zvezi Idrija se sofinancirajo sredstva za delo
sekretarja, materialni stroški in najemnine poslovnega prostora.
2. Športna društva prejmejo za delovanje sredstva glede na število članstva s plačano članarino.
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3. Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se iz proračuna občine Idrija sofinancira naslednje
programe:
A) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– športni program Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– do 60-urni programi redne vadbe.
B) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– športni program Zlati sonček,
– športni program Krpan,
– do 80 urni programi redne vadbe,
– šolska športna tekmovanja.
C) Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
D) Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
E) Interesna športna vzgoja mladine
F) Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
G) Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
4. Drugi programi
A) Programi vrhunskih športnikov
B) Programi kakovostnega športa
C) Športna rekreacija odraslih
D) Šport invalidov
E) Šolanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
F) Športne prireditve
G) Investicijsko vzdrževanje in obratovanje objektov v
lasti občine.
III. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA
ZA VREDNOTENJE
8. člen
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih
programov so v prilogi tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Porabniki proračuna Občine Idrija so dolžni izvajati dogovorjene programe strokovno in v skladu s tem pravilnikom
in dajati Športni zvezi morebitna dodatna pojasnila glede
izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Športna zveza Idrija spremlja izvajanje dogovorjenih
programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča
župana in občinski svet.
11. člen
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za
vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki ga je
sprejel Občinski svet občine Idrija dne 3. 2. 2000 (Uradni
list RS, št. 14/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41410-3/99
Idrija, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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KIDRIČEVO

947.

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

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00), 7. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98) odloka o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
19/95 in Uradni list RS, št. 30/97) in 21. člena statuta
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je
Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 21. 2. 2002
sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju
Občine Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinjstvih, industrijskih in pri drugih uporabnikih, odvajanje padavinske vode iz naselij, katera so priključena na javno kanalizacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgovornosti
upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali
javno kanalizacijo mešanega tipa,
4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih voda in njihovih mešanic,
6. čiščenje padavinskih odpadnih vod.
3. člen
Izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Kidričevo zagotavlja občina neposredno z javnim
podjetjem, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (v nadaljevanju: upravljalec).
4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična
in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v
6. členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
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priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami
v zgradbah in na zemljiščih.
5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s
pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCA
6. člen
1. Objekti in naprave uporabnika
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za pred čiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame) za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred
izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).
7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se lahko
izvede le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka
od objekta, ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem
omrežju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen
upravljalcu zaradi nadzora.
Izgradnjo kanalizacijskega priključka financira uporabnik in je njegova last.
8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem priključku.
9. člen
2. Objekti in naprave upravljalca
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in manjših naseljih);
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ure-
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ditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);
c) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda regijskega ali med regijskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na
magistralnem omrežju (centralne čistilne naprave).
10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in
naprav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključkov.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
KANALIZACIJO
11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma
odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih
vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacijskem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovilcih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s soglasjem upravljalca vodotoka. Način odvodnje meteornih
vod določita upravljalca v soglasjih.
12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na
javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, če to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba
javne kanalizacije.
13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom.
14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega
gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– na priglasitve manjših gradbenih del, v primerih ko se
na priglasitev izvajajo objekti odvajanja in čiščenja odpadnih
vod.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije.
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15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in karakteristike onesnaževanja;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali
enotnega gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru pridobivanja gradbenega dovoljenja),
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja
enotnega gradbenega dovoljenja),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,
– oglasa lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo
potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in
nevarnih snoveh v proizvodnji;
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje če je bilo izdano,
oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek
z navedbo leta izgradnje objekta),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– načrt strojne (vodovodne napeljave),
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,
– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka;
d) soglasje na priglasitve manjših gradbenih del, objektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod:
– minimalno tehnično dokumentacijo z mapno kopijo,
situacijo z vrisano traso objekta v merilu 1:1000 ali 1:500,
geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.
16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za
vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.
17. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Uporabnik
mora pred izvedbo priključka lastniku-občini poravnati po-
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vračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali pri ustreznem
organu le te pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila povračila.
Uporabnik poravna enkraten znesek povračila ne glede na
to ali se priključuje samo na javno fekalno kanalizacijo, javno
meteorno kanalizacijo, na obojno hkrati, ali v izjemnih primerih na mešan sistem javne kanalizacije.
Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obvestiti uporabnika.
18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in priključkov nadzira upravljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede pod nadzorom upravljalca le izvajalec, ki je za to usposobljen in ima
pisno pooblastilo upravljalca za izvajanje tovrstnih del. Pisno
pooblastilo se izda za dobo enega leta in ni prenosljivo.
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kanalizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE
19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čiščenja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo morajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, evidenco priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja
itd.,
– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo, morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o
obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti),
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,
– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu,
podatki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev),
– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca.
V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA
20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se
ugotovi:
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– na osnovi odčitkov vgrajenega vodomera na kanalizacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanalizacije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,
– na osnovi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpališču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.
Količino odpadnih voda ugotavlja upravljalec kanalizacijskega omrežja.
21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov
ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljalcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpadnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede, če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podlagi meritev.
23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96), oziroma v
skladu z uredbami za posamezne vrste virov onesnaženja,
čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.
Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi in smernice, ki veljajo v Evropski uniji.
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaženja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.
Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.
Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega mesta.
Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
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dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.
25. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih
razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpadne vode.
26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene
v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljalec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogostosti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.
Uporabnik lahko izvaja meritve sam le, če je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.
Upravljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna.
27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpadnih vod je uporabnik dolžan upravljalca sproti pisno obveščati. V ta namen mu redno dostavljajo poročila o meritvah
kvalitete in količine odpadnih vod.
28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh
spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.
29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.
30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico.
VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
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plak (greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje
padavinskih voda.
Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praznjenje.
Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje.
32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, s strani za to
pooblaščene organizacije, ki opravlja gospodarsko javno
službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na fekalno
napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA
33. člen
Upravljalec lahko po opozorilu na stroške uporabnika
prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in padavinske odpadne vode v naslednjih primerih:
1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
2. če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave,
3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,
4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenažne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljalec v soglasju to dopusti.
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.
34. člen
Upravljalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje
odpadne in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na javnih objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odplak,
vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti
uporabnike, preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljalec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obvestiti uporabnike.
35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v primeru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi, ki se
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pojavljajo s pogostostjo manjšo kot enkrat letno, udorov ter
izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni utemeljeno zahtevati (od upravljalca) odškodnino za škodo, ki bi
eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika. Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v drugih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-ta
nastala po krivdi upravljalca.
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV
36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.
37. člen
1. Obveznosti upravljalca
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,
tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obveznosti:
– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,
– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za pred
čiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh,
– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,
– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,
– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,
– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omrežje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,
– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,
– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,
– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale naprave pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,
– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čiščenja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,
– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,
– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov odvajanja in čiščenja odplak,
– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje.
2. Obveznost uporabnikov:
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omrežje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistilne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,
– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,
– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisanih mejnih vrednosti,
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– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljalcu,
– omogočijo upravljalcu vzorčenje tehnoloških ali mešanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obratovalnega časa,
– da pri upravljalcu pravočasno vlagajo vloge in ustrezno dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,
– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgradijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljalca,
– da upravljalcu omogočijo pregled interne kanalizacije in čistilnih naprav,
– da pravočasno opozorijo upravljalca na ugotovljene
pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,
– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,
– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov čiščenja,
– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,
– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih površinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanalizacijski mreži, je dolžan upravljalec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno, (ali pa to naročiti pri upravljalcu kanalskega omrežja),
– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.
38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na
cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
IX. OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE IN ČIŠČENJA
ODPLAK
39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
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– 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.
40. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.
41. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanalskega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.
Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.
42. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju
povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.
Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v 20.
členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih voda
posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za čiščenje m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugotovitev
cene je:
c = Q x F x c1
c – cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika ČN (SIT/mes)
Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja m3 komunalne odpadne vode, ki
ima 5 ml usedljivih snovi na liter; biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O2/l in kemijsko potrebo po
kisiku z dikromatno metodo (KPKd) 500 mg/l. Ta cena se
določa v skladu z veljavnimi predpisi.
Faktor onesnaženosti vode (F) ima naslednje vrednosti
faktorja f:
F = 1 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov
F = 1,25 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov
F = 2,5 pri 1 < f < 2,5
F = 5 pri 2,5 < f < 5
F = 8 pri 5 < f < 10
F = f pri f > 10
Za določitev vrednosti faktorja f iz prejšnjega odstavka,
velja enačba:
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f = f 1 + f2
f1 = faktor komunalne onesnaženosti
f2 = faktor dodatne onesnaženosti
f1 = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)
Znaki v predhodnem obrazcu (formuli) pomenijo:
A – količina usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2
urah)
BPK5– biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l
KPKd – kemijska potreba po kisiku z dikromatno metodo (mg/l)
n

f2 = Σ = ci/MVKi ali f2 = z
i=1
ci = izmerjena koncentracija snovi i – onesnaževalca v
reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)
MVKi – v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96) predpisana mejna vrednost posameznega parametra v odpadni vodi, oziroma njegova mejna vrednost iz panožne uredbe, če le-ta obstaja.
z – potreben faktor razredčenja (število delov razredčevalne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje
biološke razgradnje mešane bakterijske združbe ne bi bilo
večje od 10%.
Za f2 se v izračunu upošteva oziroma vzame tisti člen
enačbe, ki ima večjo vrednost.
Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov opravljenih analiz v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).
Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljalec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.
Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.
43. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je narejen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v primerih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.
V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določenega v opominu, lahko upravljalec ukine dobavo vode in
plombira priključek na javno kanalizacijo.
V objektu z več uporabniki, se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljalcu) objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.
Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim sporazumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljalca kanalizacijskega sistema.
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X. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
upravljalec, če ravna v nasprotju s 14., 17., 18., 19., 33.,
34., 37. in 43. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba upravljalca, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
45. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju
s 6., 11., 12., 13., 18., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 29.,
30., 31., 32., 37. in 38. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba
za prekršek, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
XI. KONČNE IN PREHODNE
DOLOČBE
46. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske
službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljalca.
47. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) uporabnikov ali upravljalcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.
Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
48. člen
Upravljalec uskladi doslej veljavne pravilnike z določbami tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-4/01
Kidričevo, dne 27. februarja 2002.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
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KRŠKO
948.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Krško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Krško (Uradni list RS, št. 9/93) se besedilo v 1. točki
3. člena
»1. Osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:«
spremeni tako, da glasi:
»1. 85.121 Splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, ki obsega:«.
2. člen
Besedilo 2. točke 3. člena
»2. Specialistično ambulantno dejavnost, ki obsega:«
se spremeni tako, da glasi:
»2. 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, ki obsega:«.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 022-01-2/02-O702
Krško, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

949.

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin v
Občini Krško

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96 in 22/00), 3., 25., 105. in 241.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in
66/93, 6/96 – odl. US RS, 35/97, 73/97 – odl. US RS,
87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl.
US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 2.
2002 sprejel
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ODLOK
o javni snagi in čiščenju javnih površin
v Občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo:
1. načini in ukrepi za vzdrževanje snage na javnih in
drugih površinah, zaradi zagotavljanja higienskih pogojev za
življenje na območju Občine Krško (javna snaga),
2. ukrepi za zagotovitev primernega videza mesta in
drugih naselij v občini (videz naselij),
3. ukrepi in načini za urejanje, vzdrževanje in varovanje
javnih in drugih zelenih površin.
2. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov, naravno in grajeno vodno javno
dobro,
2. železniške in avtobusne postaje, postajališča in avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih komunikacijskih poteh, ob spomenikih ter turističnih
objektih (v nadaljevanju: javne zelene površine),
4. okolica javnih zaklonišč, športna in otroška igrišča
in njihova okolica,
5. pokopališča,
6. kopališča.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi
naslednje druge površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (kot npr.
dostopne poti, dovozi, parkirni prostori in podobno),
2. skupna funkcionalna zemljišča, parkirišča, zelenice
in otroška igrišča ob stanovanjskih blokih,
3. nezazidana stavbna zemljišča.
4. člen
Za pooblaščene izvajalce se po tem odloku štejejo tisti
usposobljeni izvajalci (pravne osebe in posamezniki), ki jim
je bilo opravljanje določenih javnih služb poverjeno na podlagi splošnega akta občine, na podlagi koncesije ali z drugo
podobno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
A) Vzdrževanje javne snage
5. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah iz 2. člena skrbijo pooblaščeni izvajalci, razen v primerih 2., 4., 5. in
6. točke 2. člena, v katerih za vzdrževanje javne snage
skrbijo lastniki teh površin oziroma upravljavci.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena
tega odloka skrbijo lastniki oziroma upravljavci.
6. člen
Na površine iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. metati papir, cigaretne ogorke in druge odpadke,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
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3. odlagati odpadke, dračje, vejevje, gradbeni material,
embalažo, tehnične predmete in podobno,
4. odlagati zapuščena vozila (zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima nameščenih registrskih tablic ali ni
registrirano ali je poškodovano in nihče ne skrbi zanj),
5. prati motorna in druga vozila,
6. odvajati vode iz zgradb in zemljišč,
7. stepati, izlivati ali metati iz oken karkoli, kar povzroča
nesnago, če pa do onesnaženja pride, mora povzročitelj
nesnago takoj očistiti.
Prav tako je brez predhodnega dovoljenja lastnika oziroma soglasja pristojnega organa, prepovedano na kakršenkoli drug način onemogočiti normalno rabo površin iz 2. in
3. člena tega odloka.
7. člen
Izvajalci gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so
dolžni na svoje stroške:
1. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili
javne površine,
2. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne
stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču, tako da se ne raznaša na javne površine.
B) Čiščenje javnih površin
8. člen
Stalno odprte poslovne površine (kot npr. železniške in
avtobusne postaje, kopališča, športna igrišča, telefonske
govorilnice ipd.) čistijo lastniki oziroma upravljavci teh površin.
Če lastnik površine, navedene v tem členu, le-te ne
čisti redno, jo mora očistiti pooblaščeni izvajalec po naročilu
komunalnega nadzornika, oziroma pristojne inšpekcije na
stroške lastnika.
C) Ravnanje z odpadki
9. člen
Ravnanje z odpadki ureja poseben odlok.
10. člen
Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
Koše namesti pooblaščeni izvajalec. Njihovo obliko,
barvo in mesto postavitve določi občina.
Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje pooblaščeni
izvajalec.
III. VIDEZ NASELIJ
11. člen
Okolico zgradb, dvorišča, žive meje in podobno, ki
mejijo na javne prometne in druge urejene javne površine,
morajo lastniki redno vzdrževati, tako da jih najmanj dvakrat
letno pokosijo, in sicer enkrat v pomladnem in enkrat v
jesenskem času, oziroma najmanj enkrat letno obrežejo živo
mejo ter veje okrasnega in sadnega drevja, ki visi na javne
površine, tako da se omogoči polje preglednosti v skladu s
predpisi o cestah.
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12. člen
Na javnih in drugih površinah, ki jih določata 2. in
3. člen tega odloka, je prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih
kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja v primeru
naravnih in drugih nesreč, ne velja za turistično taborjenje in
taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne velja za bivanje oseb, ki sodelujejo pri
potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in je za taborjenje pridobljeno dovoljenje
upravnega organa.
IV. ZELENE POVRŠINE
A) Vzdrževanje zelenih površin
13. člen
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in
3. člena tega odloka obsega:
1. negovanje in obnavljanje zelenic, okrasnega drevja,
grmovja, cvetličnih nasadov, trat, drevoredov in podobno,
2. vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi, koškov in druge opreme,
3. varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
14. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je prepovedano sajenje dreves in grmovnic, sekanje, obrezovanje in
odstranjevanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti
teh površin brez dovoljenja občinske uprave.
15. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena
tega odloka je prepovedano:
1. trgati oziroma uničevati cvetje, uničevati drevje in
grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode,
zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave
na teh površinah,
2. voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
3. prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi
iztrebki,
4. odlagati odpadke in smeti,
5. spuščati odpadno vodo.
16. člen
Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno, in sicer dvakrat
letno), tako da so primernega videza in na njih ni odpadkov
in drugega odpadnega materiala.
17. člen
Pri čiščenju in urejanju zelenic ter obrezovanju dreves
in grmičevja je dolžan lastnik oziroma pooblaščeni izvajalec
odpadke takoj odstraniti in jih odlagati v skladu z veljavnimi
predpisi s tega področja.
V. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja komunalni nadzornik oziro-
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ma inšpekcija Občine Krško. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega delovnega področja in zakonskih
pooblastil.
Pooblaščeni izvajalci in občani so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje v skladu s tem odlokom. Kršitelje so dolžni
prijaviti komunalnemu nadzorniku oziroma pristojni inšpekciji.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in z 150.000 SIT posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če stori katero od dejanj, navedenih v 6. členu,
2. če ravna v nasprotju z določili 7. člena,
3. če ravna v nasprotju z določili 8. člena,
4. če ne vzdržuje redno okolice zgradbe, dvorišča,
žive meje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge
javne površine (11. člen),
5. če na javnih in drugih površinah postavi vozilo, prikolico ali šotore in podobne objekte z namenom, da bi v njih
stalno ali začasno prebival (prvi odstavek 12. člena),
6. če sadi, seka, obrezuje ali odstranjuje drevje ter
spremeni namembnost zelene površine brez dovoljenja pristojne službe občinske uprave (14. člena),
7. če ravna v nasprotju z določili 15. člena,
8. če ne čisti in vzdržuje nezazidanega stavbnega zemljišča (16. člen),
9. če ne odstrani in odloži odpadkov, nastalih pri obrezovanju dreves, grmičevja in urejanju zelenic v skladu z
določili 17. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od
dejanj iz prejšnjega člena tega odloka.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
javnem redu in miru v Občini Krško (Uradni list RS, št.
21/92 in 67/98). Predpisi za izvajanje navedenega odloka
veljajo do uveljavitve novih.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-1/02-09
Krško, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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LAŠKO
950.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Laško

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), v zvezi s VI. poglavjem zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in meril za določanje
višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91 – 91/99)
ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
je Občinski svet občine Laško na 22. seji dne 20. 2. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/91, 3/98 in 68/00; v nadaljnjem besedilu:
odlok).
2. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, javne
zavode, katerih ustanovitelj je Občina Laško in za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih
skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek 7. člena
odloka postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se številka 50%
nadomesti s številko 70%.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-62/2001
Laško, dne 20. februarja 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

951.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Laško

Na podlagi drugega odstavka 3. in 35. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
9.a člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 60/95) ter na podlagi 21. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski
svet občine Laško na 22. seji dne 20. 2. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Laško

21 / 11. 3. 2002 / Stran 1637

Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam
parcelnih številk je sestavni del tega odloka.«

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 60/95 in 13/98) se spremeni prvi odstavek 9.a člena, tako da odslej glasi:
Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo, se z neposrednim prenosom
poveri Pivovarni Laško d.d. Prenos se opravi s 1. 3. 1998.
Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, se opravlja v Režijskem obratu – Občine Laško.

2. člen
Na koncu 8. člena odloka, se za zaporedno št. 56
dodajo še nove zap. št., in sicer:
»57. Govce 2; strokovne hidrogeološke podlage za
zaščito vodnega vira Govce, Geo-hidro; št.: zascgovce,
12. 1. 2001;
58. Lurd 3; dopolnitev strokovnih hidrogeoloških podlag za zaščito novih vodnih virov Lurd, L-1,L-2,L-3; Geohidro d.o.o., št.: K-II-30d/c-112, 12. 1. 2001;
59. Trije studenci 2; strokovne hidrogeološke podlage
za zaščito podzemne vode v vrtini TS-1,št.: K-II-30d/c-119,
12. 6. 2001«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35201-5/02
Laško, dne 20. februarja 2002.

Št. 32403-2/01
Laško, dne 20. februarja 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

952.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvu virov pitne vode na območju Občine
Laško

Na podlagi 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), drugega odstavka
60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in
29/86) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na
22. seji dne 20. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu
virov pitne vode na območju Občine Laško
1. člen
V odloku o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Laško (Uradni list RS, št. 38/99; v nadaljevanju: odlok) se
spremeni in dopolni 7. člen tako, da glasi:
»Obseg varstvenih pasov vodnih virov je prikazan v
grafičnih prilogah strokovnih podlag:
1. predlog varovanja pitne vode v Občini Laško »Geoko« Podjetje za geološke raziskave in svetovanje, d.o.o.
Ljubljana, št. elaborata K-II-30d/c-2/35a;
2. strokovne hidrogeološke podlage za zaščito vodnega vira Govce, Geo-hidro d.o.o., št. elaborata zascgovce,
12. 1. 2001;
3. dopolnitev strokovnih hidrogeoloških podlag za zaščito vodnih vrtiv LURD Geo-hidro d.o.o., št. elaborata
K-II-30d/c-112;
4. strokovne hidrogeološke podlage za zaščito podzemne vode v vrtini TS-1, Geo-hidro d.o.o., št. elaborata
K-II-30d/c-119;
in je vrisan v temeljnih topografskih načrtih M 1:5000
ter prostorskih katastrskih načrtih M 1:5000, ki so na vpogled na Občinski upravi občine Laško, Mestna ulica 2.

LENDAVA
953.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Lendava

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski
svet občine Lendava na 30. seji dne 15. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Lendava in v naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lendava in ceste med
naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lendava in v naseljih so razvrščene v
podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini Lendava in med
naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah so:

Št.
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ZAP. ŠT. CESTE
ŠT. (ODSEKA)

=$ý(7(.
CESTE (ODSEKA)
NA

Stran
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POTEK
CESTE

KONEC
CESTE (ODSEKA)
NA

'2/ä,1$ NA
92%ý,1, MEN
(v km)
UP.

-$91(327,2%ý
LENDAVA
1.

206010

2.

206020

3.

206030

4.

206040

5.

206070

6.

206080

7.

050060

8.

430010

LC 206020
PETIŠOVCI
R2 443
LENDAVA
R2 443
LENDAVA
LC 206070
LENDAVA
R2 443
LENDAVA
LC 206070
DOLGA VAS
G1 3
KAPCA
R3 726
7851,âý(

PREOSTALA
'2/ä&(67(9
6262%ý YNP

LC

PETIŠOVCI - PINCE

R2 443
PINCE
G2 109
PETIŠOVCI
LC 206020
TRIMLINI
LC 206070
DOLGA VAS
G1 3
DOLGA VAS
G1 3
.52ä,âý(
=1$ý72ý.$
%(/,.5,ä
R2 442
GENTEROVCI

LENDAVA - PETIŠOVCI
LENDAVA - TRIMLINI
LENDAVA - LEND.
GORICE - DOLGA VAS
LENDAVA DOLGA VAS
DOLGA VAS MOSTJE
KAPCA
MALA POLANA
7851,âý(GENTEROVCI

'2/ä,1$6.83$-

6,924

LC

0,000

4,630

LC

0,000

1,730

LC

0,000

4,020

LC

0,000

3,111

LC

0,000

1,331

LC

0,000

2,550

LC

3,665

LC

2%ý932/
3,205
2%ý7851
1,499
2%ý'2%529
1,285

27,961

þOHQ
/RNDOQHFHVWHYPHVWX/HQGDYDLQYQDVHOMLKUD]YUãþHQHYSRGNDWHJRULMHVR
- mestne in krajevne ceste (LK)
ZAP.
ŠT.

ŠT. CESTE
(ODSEKA)

=$ý(7(.
CESTE (ODSEKA)
NA

POTEK
CESTE

KONEC
CESTE (ODSEKA)
NA

'2/ä,1$ NA
92%ý,1, MEN
(v km)
UP.

-$91(327,2%ý
LENDAVA
1.

207010

2.

207020

3.

207030

4.

207040

5.

207050

6.

207060

7.

207071

8.

207072

ZATAK
PRI LEDAVI
R2 443
DOLINA
R2 443
ý(17,%$
R2 443
OREŠJE
R2 443
ý(17,%$
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 611
R2 443
LENDAVA
LK 207081

207080

LK 207072

ZATAK
91$6ý(17,%$
GLAVNA ULICA V NAS.
DOLINA
GLAVNA ULICA V NAS.
ý(17,%$
0$'ä$5',È.91$6
ý(17,%$
NOTRANJA ULICA V NAS.
ý(17,%$
GAJSKA ULICA V
NAS. LEND. GORICE
BENEC V
NAS. LEND. GORICE
BENEC V
NAS. LEND. GORICE
VINSKA ULICA V
NAS. LEND. GORICE

OPOMBA:

LK
R2 443
ý(17,%$
JP 706221
DOLINA
JP 706222
ý(17,%$
LK 207040
ý(17,%$
LK 207040
ý(17,%$
LENDAVSKE
GORICE
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 503
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 509
LC 206040
PIRAMIDA

1,696

LK

0,451

LK

2,615

LK

0,823

LK

0,655

LK

0,897

LK

1,374

LK

1,098

LK

1,277

LK

VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
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9.

207091
207092
207093
207094
207095
207096
207097
207098
207099

10.

207100

11.

207110

12.

207121
207122

13.

207130

14.

207140

15.

207151
207152

16.

207160

17.

207171
207172
207173
207174

18.

207181
207182
207183
207184

19.

207191

20.

207192

21.

207200

22.

207211
207212

R2 443
LENDAVA
LK 207091
LOVSKI DOM
LK 207091
HIŠA ŠT. 239
LK 207091
HIŠA ŠT. 240
LK 207091
HIŠA ŠT. 287
LK 207095
HIŠA ŠT. 279
LK 207091
HIŠA ŠT. 325/F
LK 207097
HIŠA ŠT. 350/A
LK 207097
HIŠA ŠT. 357
R2 443
.5$1-ý(9$8
LC 206040
HIŠA ŠT. 88
LC 206040
HIŠA ŠT. 141
LK 207121
HIŠA ŠT. 141
LC 206040
HIŠA ŠT. 49
LC 206040
HIŠA ŠT. 146
R2 443
.5$1-ý(9$8
LK 207151
RUDARSKA U.
R2 443
.5$1-ý(9$8
R2 443
.5$1-ý(9$8
LK 207171
HIŠA ŠT. 6
LK 207171
HIŠA ŠT. 8
HIŠA ŠT. 16
LC 206020
LENDAVA
LK 207181
720â,ý(9$
LK 207181
720â,ý(9$
LK 207182
720â,ý(9$
R2 443
.5$1-ý(9$8
LK 207191
.,'5,ý(9$
LK 207191
.,'5,ý(9$8
LK 207191
.,'5,ý(9$8
R2 443
GLAVNA UL.

ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
POD VINOGRADI V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ V
NAS. LEND. GORICE
ULICA M. HADIKA V NAS.
LEND. GORICE
ULICA M. HADIKA V NAS.
LEND. GORICE
VINSKA ULICA V NAS.
LENDAVSKE GORICE
VINSKA ULICA V NAS.
LENDAVSKE GORICE
VINSKA ULICA V NAS.
LENDAVSKE GORICE
VINSKA ULICA V NAS.
LENDAVSKE GORICE
RUDARSKA ULICA
V LENDAVI
RUDARSKA ULICA
V LENDAVI
ULICA POD HRIBOM
V LENDAVI
PANONSKO NASELJE
V LENDAVI
PANONSKO NASELJE
V LENDAVI
PANONSKO NASELJE
V LENDAVI
PANONSKO NASELJE
V LENDAVI
720â,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
720â,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
720â,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
720â,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
.,'5,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
.,'5,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
ULICA HER. MOHORJA
V LENDAVI
TRG LJUDSKE PRAVICE
V LENDAVI
TRG LJUDSKE PRAVICE
V LENDAVI

Št.

LC 206040
HIŠA ŠT. 199
LK 207081
HIŠA ŠT. 431/C
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 243
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 273
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 325/F
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 281/A
LK 207091
LEND. GORICE
LEND. GORICE
ÚJTAMÁŠ
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 378
LENDAVSKE
GORICE
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 74
JP 706370
KARAVLA
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 150
LEND. GORICE
HIŠA ŠT. 47
LC 206050
HIŠA ŠT. 129/A
RUDARSKA 32
RUDARSKA
HIŠA ŠT. 11/B
LK 207091
POD HRIBOM 2
LK 207092
HIŠA ŠT. 426/B
LK 207092
HIŠA ŠT. 1
LK 207174
HIŠA ŠT. 32
HIŠA ŠT. 35
R2 443
.5$1-ý(9$8
R2 443
.5$1-ý(9$8
LK 207182
720â,ý(9$
R2 443
.5$1-ý(9$8
R2 443
GLAVNA UL.
.,'5,ý(9$
HIŠA ŠT. 41
LK 207191
.,'5,ý(9$8
R2 443
.5$1-ý(9$8
R2 443
.5$1-ý(9$8
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1,971

LK

0,750

LK

0,313

LK

0,732

LK

0,605

LK

0,226

LK

0,585

LK

0,191

LK

0,215

LK

0,498

LK

0,332

LK

1,145

LK

0,268

LK

0,238

LK

0,215

LK

0,554

LK

0,124

LK

0,169

LK

0,195

LK

0,107

LK

0,134

LK

0,244

LK

0,275

LK

0,394

LK

0,319

LK

0,048

LK

0,655

LK

0,113

LK

0,510

LK

0,082

LK

0,080

LK

Stran

1639

VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA

Stran

1640 /

Št.

23.

207220

24.

207231

207305

R2 443
.5$1-ý(9$8
R2 443
GLAVNA UL.
LK 207231
MLINSKA UL.
LC 206070
GLAVNA UL.
LC 206070
GLAVNA UL.
ULICA K.
PATAKYJA
PREŠERNOVA
ULICA
PREŠERNOVA
ULICA
LC 206040
CERKEV
LC 206040
ŠOLA S P.P.
LK 207301
PEKARNA
LK 207301
HIŠA ŠT. 120/E
LC 206040
ŠOLA S P.P.
LK 207304

207306

LK 207301

32.

207310

33.

207320

34.

207331

207362

LC 206070
GLAVNA UL.
LC 206050
DOLG. G 15/A
LK 207320
HIŠA ŠT. 15
LK 207331
HIŠA ŠT. 10
LK 207332
HIŠA ŠT. 1
LC 206070
GLAVNA UL.
LK 207351
HIŠA ŠT. 13
LK 207352
HIŠA ŠT. 27
LK 207351
HIŠA ŠT. 19
LK 207370
HIŠA ŠT. 12
HIŠA ŠT. 1

38.

207370

HIŠA ŠT. 28

39.

207380

40.

207391

LC 206070
DOLGA VAS
LC 206070
DOLGA VAS
LK 207391
HIŠA ŠT. 46
LC 206080
DOLGA VAS

207232
25.

207240

26.

207250

27.

207260

28.

207270

29.

207280

30.

207290

31.

207301
207302
207303
207304

207332
35.

207340

36.

207351
207352
207353
207354

37.

207361

207392
41.

207400
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.5$1-ý(9$8/,&$
V LENDAVI
MLINSKA ULICA
V LENDAVI
MLINSKA ULICA
V LENDAVI
ä83$1ý,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
ULICA K. PATAKYJA
V LENDAVI
PREŠERNOVA ULICA
V LENDAVI
SPODNJA ULICA
V LENDAVI
ULICA L. PANDURJA
V LENDAVI
ULICA SV. ŠTEFANA
V LENDAVI
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
ULICA POD GRADOM
V NAS. LEND. GORICE
GLAVNA ULICA
V LENDAVI
*5(*25ý,ý(9$8/,&$9
NAS. LEND. GORICE
*5(*25ý,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
*5(*25ý,ý(9$8/,&$
V LENDAVI
KAJUHOVA ULICA
V LENDAVI
SLOMŠKOVO NASELJE
V LENDAVI
SLOMŠKOVO NASELJE
V LENDAVI
SLOMŠKOVO NASELJE
V LENDAVI
SLOMŠKOVO NASELJE
V LENDAVI
CANKARJEVA ULICA
V LENDAVI
CANKARJEVA ULICA
V LENDAVI
ULICA VLADIMIRJA
NAZORJA V LENDAVI
GLAVNA ULICA V NAS.
DOLGA VAS
VAŠKA ULICA V NAS.
DOLGA VAS
VAŠKA ULICA V NAS.
DOLGA VAS
OZKA ULICA V NAS.
DOLGA VAS

32.23$/,âý(

0,165

LK

R2 443
KOLODV. UL.
ä83$1ý,ý(9$
KULT. DOM
KOBILJSKI
POTOK
KOBILJSKI
POTOK
LC 206070
GLAVNA UL.
ä83$1ý,ý(9$
ULICA
ä83$1ý,ý(9$
ULICA
LC 206070
GLAVNA UL.
LENDAVSKE
GORICE ŠT. 127
LENDAVSKE
GORICE ŠT. 113
LENDAVSKE
GORICE ŠT. 115
LK 207306
HIŠA ŠT. 120/E
LK 207320

0,253

LK

0,170

LK

0,234

LK

0,098

LK

0,093

LK

0,255

LK

0,282

LK

0,189

LK

0,416

LK

0,316

LK

0,135

LK

0,289

LK

0,273

LK

0,145

LK

0,210

LK

1,294

LK

0,260

LK

LENDAVSKE
GORICE ŠT. 120
LENDAVSKE
GORICE ŠT. 3/B
LC 206070
GLAVNA UL.
LC 206070
GLAVNA UL.
LENDAVSKE
GORICE
HIŠA ŠT. 8

0,489

LK

0,092

LK

HIŠA ŠT. 13

0,248

LK

LK 207353
HIŠA ŠT. 27
HIŠA ŠT. 3

0,267

LK

0,265

LK

HIŠA ŠT. 20

0,093

LK

LC 206070
GLAVNA UL.
HIŠA ŠT. 23

0,132

LK

0,261

LK

HIŠA ŠT. 1

0,274

LK

OPEKARNA
DOLGA VAS
KOBILJSKI
POTOK
OTROŠKI
VRTEC
LK 207391
HIŠA ŠT. 105

0,119

LK

1,362

LK

0,179

LK

0,294

LK

MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
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42.

207410

43.

207420

44.

207430

45.

207440

46.

207450

47.

207461
207462
207463
207464
207465
207466

48.

207470

49.

207480

50.

207490

51.

207500

52.

207511
207512

53.

207520

54.

207531
207532

55.

207541
207542
207543
207544

56.

207551
207552

57.

207561
207562

58.

207571
207572
207573

LC 206080
DOLGA VAS
LC 206020
HOTEL LIPA
LC 206030
VARSTROJ
LK 207461
RUDARSKA U.
LK 207461
RUDARSKA U.
LK 207466
STADION
LK 207466
STADION
LK 207461
STADION
LK 207461
PETIŠOVCI
LK 207461
RUDARSKA U.
ZATAK PRI
LEDAVI
LC 206020
PETIŠOVCI
LC 206020
PETIŠOVCI
LC 206010
PETIŠOVCI
LC 206010
PETIŠOVCI
G1 3 GORNJI
LAKOŠ 110/B
LK 207511
HIŠA ŠT. 123
G1 3 GORNJI
LAKOŠ 97/A
G1 3
GABERJE 112
LK 207531
GABERJE 115
LC 050060
KAPCA
LC 050060
KAPCA 130/A
LK 207541
KAPCA 36
LK 207541
KAPCA 40
LC 050060
KAPCA 130
G1 3
KAPCA 87
G1 3
KAPCA
G1 3
KAPCA
G1 3
HOTIZA
LK 207571
STARA ŠOLA
LK 207572
HOTIZA 49

TESNA ULICA V NAS.
DOLGA VAS
KOLODVORSKA ULICA
V LENDAVI
INDUSTRIJSKA ULICA
V LENDAVI
CVETNA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
TIHA ULICA V NASELJU
PETIŠOVCI
RUDARSKA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
RUDARSKA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
RUDARSKA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
VRTNA ULICA V NASELJU
PETIŠOVCI
PETIŠOVSKA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
RUDARSKA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
NOVA ULICA V NASELJU
PETIŠOVCI
3272ý1$8/,&$9
NASELJU PETIŠOVCI
SPODNJA ULICA V
NASELJU PETIŠOVCI
ULICA 22. JUNIJA V
NASELJU PETIŠOVCI
GOZDNA ULICA V
NASELJU G. LAKOŠ
GOZDNA ULICA V
NASELJU G. LAKOŠ
CVETNA ULICA V
NASELJU G. LAKOŠ
GORNJA ULICA V
NASELJU GABERJE
KOLONIJA
V NASELJU GABERJE
SPODNJA ULICA V
NASELJU KAPCA
POLANSKA ULICA V
NASELJU KAPCA
/(ý(.29$8/,&$9
NASELJU KAPCA
KRATKA ULICA V
NASELJU KAPCA
ŠOLSKA ULICA V
NASELJU KAPCA
GORNJA ULICA V
NASELJU KAPCA
MLINSKA ULICA V
NASELJU KOT
RIBIŠKA ULICA V
NASELJU KAPCA
6751ý.$8/,&$9
NASELJU HOTIZA
ŠOLSKA ULICA V
NASELJU HOTIZA
PELINSKA ULICA V
NASELJU HOTIZA

Št.

LK 207391
HIŠA ŠT. 73
R2 443
KOLODV. UL.
PROIZVODNI
OBRAT ILIRIJA
LC 206020
PETIŠOVCI
LK 207466
RUDARSKA U.
LK 207466
32.23$/,âý(
SPEEDWAY
STADION
SPEEDWAY
STADION
LC 206010
PETIŠOVCI
LC 206010
PETIŠOVCI
LC 206020
PETIŠOVCI
LK 207480
3272ý1$8/
LC 206020
PETIŠOVCI
LC 206020
PETIŠOVCI
R2 109
PETIŠOVCI
JP 706690
NARITAŠ
PALINA
GORNJI LAKOŠ
94
G1 3
POKOPALIŠý(
GABERJE
KOLONIJA
JP 706670
RASTOVICA
LK 207541
KAPCA
HIŠA ŠT. 21
KAPCA
HIŠA ŠT. 37
G1 3
KAPCA 76
LK 207551
GASILSKI DOM
=1$ý72ý.$
MOST
LK 207561
HOTIZA
HIŠA ŠT. 43
HOTIZA
STARA MURA
HOTIZA
MEJA CRO
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0,115

LK

0,931

LK

0,654

LK

0,392

LK

0,410

LK

1,446

LK

0,140

LK

0,612

LK

0,375

LK

0,133

LK

1,895

LK

0,381

LK

0,799

LK

0,268

LK

1,347

LK

1,680

LK

0,253

LK

0,342

LK

2,419

LK

0,577

LK

0,514

LK

0,945

LK

0,213

LK

0,050

LK

0,325

LK

0,535

LK

1,497

LK

0,337

LK

0,457

LK

0,807

LK

0,144

LK

Stran

1641

VAŠKA
ULICA
MESTNA
ULICA
MESTNA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA

Stran

59.

1642 /

Št.

207581
207582
207583
207584

60.

207590

61.

207601
207602
207603
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LK 207572
HOTIZA 49
LK 207581
HOTIZA 124
LK 207582
HOTIZA 108
LK 207581
HOTIZA 147
LC 430010
+27,=$/2ä,ý
R2 442
GENTEROV. 13
LK 207601
STARA ŠOLA
LK 207601
HIŠA ŠT. 65/A

SREDNJA ULICA V
NASELJU HOTIZA
KAMENSKA ULICA V
NASELJU HOTIZA
KAMENSKA ULICA V
NASELJU HOTIZA
SREDNJA ULICA V
NASELJU HOTIZA
/2ä,ý
V NASELJU HOTIZA
ŠOLSKA ULICA V
NASELJU GENTEROVCI
ŠÁROŠRÉT V NASELJU
GENTEROVCI
FALUVÉG V NASELJU
GENTEROVCI

085,âý(
MEJA CRO
LK 207581
HOTIZA
LK 207581
HOTIZA
G1 3
HOTIZA
POTOK
LIBOVIJA
R2 442
GENTEROVCI
R2 442
JP 707021
PUSTOTA
'2/ä,1$6.83$-

1,790

LK

0,667

LK

0,196

LK

0,207

LK

0,612

LK

1,099

LK

1,694

LK

1,075

LK

VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA
VAŠKA
ULICA

59,513

þOHQ
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
ZAP.
ŠT.

ŠT. CESTE
(ODSEKA)

=$ý(7(.
CESTE (ODSEKA)
NA

POTEK
CESTE

KONEC
CESTE (ODSEKA)
NA

'2/ä,1$
92%ý,1,
(v km)

NA
MEN
UP.
JP

-$91(327,2%ý/(1'$9$

1.

706012

JP 706050

MURSKA ŠUMA

JP 706020

0,739

JP

706013

JP 706020

MURSKA ŠUMA

JP 706070

1,091

JP

706014

JP 706070

MURSKA ŠUMA

JP 706031

1,261

JP

2.

706020

JP 706050

MURSKA ŠUMA

JP 706012

1,715

JP

3.

706031

MURSKA ŠUMA

JP

MURSKA ŠUMA

0,111

JP

4.

706040

JP 706014

MURSKA ŠUMA

1,504

JP

5.

706050

MURSKA ŠUMA

1,764

JP

6.

706070

1,467

JP

7.

706090

MEJA H
PRI LEDAVI
MEJA CRO
ý51,-$5(.
JP 706110

MURSKA ŠUMA

1,321

JP

8.

706100

JP 706020

MURSKA ŠUMA

MEJA CRO
KRKA
MEJA CRO
MURA
JP 706020
SUHI HRAST
MEJA CRO
MURA
MEJA H
PRI LEDAVI
MEJA CRO
POTKOVA
JP 706070

2,993

706032

MEJA CRO
ý51,-$5(.
JP 706030

0,673

JP

9.

706110

0,950

JP

706120

MURSKA ŠUMA BENICA
OB MURI

LC 206010

10.

MEJA H
KARAVLA
JP 706130

LC 206010

2,862

JP

11.

706130

JP 706110

LC 206010

1,415

JP

12.

706140

JP

706150

JP 706170
DOLINSKI PAŠ.
JP 706160

2,014

13.

LC 206010
PINCE MAROF
PRI LEDAVI
PINCE MAROF

POTKOVA BENICA
PINCE MAROF DOLINSKI PAŠNIK
PINCE MAROF BAGONICA

1,228

JP

MURSKA ŠUMA
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14.

706160

706202

JP 706150
PINCE MAROF
R2 443
DOLINA
JP 706170
ý,.25(7
LC 206010
PINCE MAROF
R2 443
PINCE
R2 443
PODOREŠJE
JP 706190

15.

706170

16.

706181

19.

706210

JP 706200

20.

706221

706223

R2 443
DOLINA
JP 706221
KAPELICA
JP 706222

706224

JP 706221

21.

706230

22.

706241

JP 7060170
DOLIN. PAŠNIK
LK 207030
DOLINA
JP 706241

706182
17.

706190

18.

706201

706222

706242
23.

706250

24.

706260

25.

706270

26.

706281
706282

27.

706290

28.

706301
706302

29.

706310

30.

706321
706322
706323

31.

706331
706332

R2 443
DOLINA
R2 443
ý(17,%$
R2 443
ý(17,%$
LK207050
ý(17,%$
706281
ý(17,%$
LK 207030
ý(17,%$&
LK 207030
ý(17,%$
JP 706301
ý(17,%$
LK 207060
32.23$/,âý(
LK 207030
ŠOLA
JP 706321
ý(17,%$
JP 706321
ý(17,%$
LK 207183
720â,ý(9$
LC 206020
TRIMLINI 34

Št.

PINCE MAROF PAŠNIK
DOLINA - ZATAK
PINCE MAROF -ý,.25(7
VAŠKA ULICA V NAS.
PINCE MAROF
PINCE - MEJA H
PODOREŠJE - MEJA H
ANDOVEC
PODOREŠJE - MEJA H
ANDOVEC
PODOREŠJE DOLINA
DOLINA MEJA H
DOLINA MEJA H
DOLINA MEJA H
DOLINA MEJA H
DOLINSKI PAŠNIK DOLINA
DOLINA -ý(17,%6.(
GORICE
DOLINA -ý(17,%6.(
GORICE
DOLINA -ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6KE
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6KE
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$- MEJA H
ý(17,%$- MEJA H
ý(17,%$-675(/,âý(
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%$-ý(17,%6.(
GORICE
LENDAVA KOLONIJA ý(17,%$=$7$.
TRIMLINI - ZATAK
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LC 206010
PAŠNIK
LK 207020
ZATAK
LC 206010
PINCE MAROF
JP 706150
PINCE MAROF
JP 706200

Stran

0,370

JP

3,595

JP

1,209

JP

0,607

JP

1,350

JP

JP 706190

3,128

JP

MEJA H
ANDOVEC
JP 706220

1,092

JP

0,297

JP

GC 130203

2,485

JP

GC 130203

1,378

JP

GC 130203

0,678

JP

MEJA H

1,359

JP

R2 443
DOLINA
ý(17,%$
HIŠA ŠT . 287
LK 207040
ý(17,%$
ý(17,%6.(
GORICE
ý(17,%6.(
GORICE
JP 706211
ý(17*25,&(
JP 706 270
ý(17*25,&(
HIŠA ŠT. 393
ý(17*25,&(
HIŠA ŠT. 60/A
ý(17*25,&(
ý(17,%6.(
GORICE
MEJA H

1,277

JP

1,296

JP

1,559

JP

0,580

JP

0,495

JP

0,788

JP

0,921

JP

0,141

JP

0,942

JP

0,371

JP

1,482

JP

MEJA H
MALA DOLINA
675(/,âý(

1,512

JP

0,945

JP

JP 706310
ý(17*25,&(
ý(17*25,&(
HIŠA ŠT. 103/B
ZATAK

0,298

JP

1,161

JP

2,620

JP

0,419

JP

JP 706331
PRI LEDAVI

1643

Stran

1644 /

Št.

32.

706340

33.

706350

34.

706360

35.

706370

36.

706380

37.

706390

38.

706401
706402
706403

39.

706411
706412

40.
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706421
706422
706423

41.

706430

42.

706440

43.

706451
706452

44.

706460

45.

706470

46.

706480

47.

706490

48.

706501
706502

49.

706510

50.

706520

51.

706530

52.

706540

53.

706550

54.

706560

55.

706570

5ý(17,%$
446/B
LK207020 TIŠKE
JP 706330
KOLONIJA
LC 206040
KARAVLA
LC 206040
PIRAMIDA
LC 206040
ý(529%5(*
LC 206050
HIŠA ŠT. 108/A
JP 706401
HIŠA ŠT. 183
JP 706412
HIŠA ŠT. 155
LC 206050
.5,ä
JP 706411
DOLG. GORICE
LC 206050
DOLG. GORICE
LK 207050
DOLG. GORICE
JP 207421
DOLG. GORICE
LC 206070
DOLGA VAS
LC 206070
DOLGA VAS
LC 206070
DOLGA VAS
JP 706451
DOLGA VAS
LC 206020
PETIŠOVCI
LC 206010
PETIŠOVCI
LC 206020
PETIŠOVCI
LC 206020
NAFTA
LC 206020
TRIMLINI
JP 706510
TRIMLINI
LK 207450
ZATAK
R2 109
PETIŠOVCI
G1 3
G. LAKOŠ 35
G1 3
D. LAKOŠ 9
JP 706570
G. LAKOŠ 88
LK 207531
GABERJE 115/A
JP 706550
LAKOŠ. POLJE

ý(17,%$- MEDVODJE
PRI LEDAVI
TIŠKE - MEDVODJE PRI
LEDAVI
KOLONIJA - MEDVODJE
PRI LEDAVI
KARAVLA - MEJA H

MEDVODJE

0,959

JP

JP 706340
MEDVODJE
JP 706340
MEDVODJE
MEJA H
MALI BREG
GC 130200
BÜKEŠ
DOLGOVAŠKE
GOR. SENIGET
SENIGET
HIŠA ŠT. 195
5(',ý.,*2='

1,050

JP

1,250

JP

0,784

JP

0,860

JP

1,382

JP

1,024

JP

0,608

JP

0,461

JP

1,142

JP

0,598

JP

0,314

JP

0,218

JP

0,271

JP

DOLGA VAS - DOLAC

JP 706421
DOLG. GORICE
LC 206050
DOLG. GORICE
DOLAC

0,460

JP

DOLGA VAS 2'/$*$/,âý(
DOLGA VAS - MEJA H

O'/$*$/,âý(
KOM. ODP.
MEJA H

0,679

JP

0,503

JP

DOLGA VAS - BOROSNAK

JP 706451

0,740

JP

PETIŠOVCI - KOLONIJA

LK 207500
UL. 22. JUNIJA
LK 207500
UL. 22. JUNIJA
ä(/(=1,â.$
PROGA
LK 207450
32.23$/,âý(
JP 706510
TRIMLINI
LK 207450
PETIŠOVCI
LC 206020
NAFTA
LC 206060
KOT
JP 706520
ZIBUT
JP 706530
ASSZONYFÖL.
JP 706520
.$/$3,1ý$
JP 706570
KOLONIJA
JP 706520
.$/$3,1ý$

0,725

JP

1,052

JP

0,983

JP

0,741

JP

0,628

JP

0,888

JP

1,653

JP

5,239

JP

1,685

JP

1,445

JP

1,939

JP

0,907

JP

1,320

JP

LENDAVSKE GORICE BÜKEŠ
LENDAVSKE GORICE SENIGET
DOLGOV. GORICE SENIGET
SENIGET -5(',ý.,*2='
DOLGOV. GORICE 5(',ý.,*2='
DOLGOV. GORICE DOLAC
DOLGOVAŠKE
GORICE
DOLGOVAŠKE
GORICE
DOLGOVAŠKE
GORICE
DOLAC

PETIŠOVCI - KOLONIJA
PETIŠOVCI -ä(/(=1,â.$
PROGA
RAFINERIJA NAFTA PETIŠOVCI
TRIMLINI - PUSTAKÉP
TRIMLINI - PETIŠOVCI
ZATAK - RAFINERIJA
NAFTA
PETIŠOVCI - KOT
GORNJI LAKOŠ - MEJA
CRO ZIBUT
DOLNJI LAKOŠ ASSZONY FÖLDJE
GORNJI LAKOŠ .$/$3,1ý$
GABERJE - KOLONIJA
LAKOŠKO POLJE .$/$3,1ý$

JP 706402
5(',ý.,*2='
JP 706450
DOLAC
JP 706401
HIŠA ŠT. 142/B
DOLG. GORICE
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56.

706580

57.

706590

58.

706601
706602
706603

59.

706610

60.

706620

61.

706630

62.

706640

63.

706650

64.

706660

65.

706670

66.

706680

67.

706690

68.

706700

69.

706710

70.

706720

71.

706730

72.

706740

73.

706750

74.

706760

75.

706770

76.

706780

77.

706791

77.

706792

78.

706800

79.

706810

80.

706820

81.

706830

82.

706840

83.

706870

LC 206060
KOT
JP 706520
TÓKÖZ
G1 3
KAPCA
LC 206060
KOT
LC 206060
KOT
LC 206060
KOT 17
LK 207581
085,âý(
LK 207581
HOTIZA
G1 3
GREDE
LC 206070
/2ä,ý
LC 206080
LIBOVIJA
LK 207541
KAPCA
G1 3
KAPCA
G1 3
GABERJE
JP 706750
NOVI TRAVNIK
LK 207511
G. LAKOŠ
G1 3
G. LAKOŠ
G1 3
D. LAKOŠ
R2 443
KOLODVOR
R2 443
ELEKTROMAT.
LK 207391
DOLGA VAS
LC 206080
TELEKVEG
R2 442
.5,ä
LC 206070
DOLGA VAS
JP 706780
DOLGA VAS
LC 206070
DOLGA VAS
JP 706800
DOLGA
G1 3
KOB. POTOK
JP 706820
TELEKVÉG
JP 706890
MOSTJE
JP 706750
KOBILJSKI K.

Št.

KOT - MEJA CRO
TÓKÖZ
KAPCA - KOT
KAPCA - KOT
KAPCA - KOT
KOT - MEJA CRO
MURICA
085,âý(- MEJA CRO
MEKA
HOTIZA - GOSPODSKO
GREDE - LIBOVIJA
/2ä,ý- HOTIZA
LIBOVIJA - DOLNJI LOG
KAPCA -3272.ý51(&
KAPCA -75(%(ä
GABERJE - NOVI
TRAVNIK
NOVI TRAVNIK 7(5ä(.(â
GORNJI LAKOŠ - DOLNJI
LAKOŠ
GORNJI LAKOŠ - PALINA
DOLNJI LAKOŠ GABORKA
KOLODVOR - KG LEDAVA
LENDAVA - MOSTJE
DOLGA VAS - KOBILJSKI
POTOK
TELEKVEG
DOLGA VAS
TELEKVEG - MEJA H
DOLGA VAS - TELEKVEG
DOLGA VAS - TELEKVEG
DOLGA VAS - MEJA H
DOLGA
OB KOBILJSKEM POTOKU
TELEKVÉG
ý51,/2*
KOBILJSKI KANAL -ý51,
LOG
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MEJA CRO
PRUJ
TÓKÖZ
JP 706520
KOT
JP 706601
ZERDEVICA
JP 706601
TÓKÖZ
MEJA CRO
MURICA
MEJA CRO
MEKA
G1 3
GOSPODSKO
POTOK
LIBOVIJA
G1 3
STRMEC
DOLNJI LOG

Stran

0,800

JP

1,280

JP

2,094

JP

0,412

JP

0,360

JP

1,219

JP

0,860

JP

2,323

JP

0,713

JP

1,468

JP

0,980

JP

2,250

JP

3272.ý51(&
PANOVJE
POTOK
LIBENICA
POTOK LEDAVA

1,492

JP

2,215

JP

7(5ä(.(â

1,766

JP

JP 706730
D. LAKOŠ
JP 706710
PALINA
ý53$/,âý(
ý51(&
LK 207420
KG LENDAVA
R2 442
MOSTJE
R2 442
KOB. POTOK
JP 706760
DOLGA VAS
JP 706810
MEJA H
G1 3
TELEKVEG
G1 3
TELEKVEG
MEJA H
LOG
JP 706780
DOLGA
R2 442
KOB. POTOK
JP 706780
TELEKVÉG
JP 706850
LEDAVA
GC 130159

2,350

JP

0,893

JP

1,237

JP

0,881

JP

6,541

JP

0,979

JP

0,847

JP

1,571

JP

0,172

JP

0,471

JP

4,806

JP

0,330

JP

1,645

JP

1,570

JP

3,638

JP

0,535

JP

1645

Stran

1646 /
84.

Št.

706891
706892

85.

706901
706902
706903

86.

706910

87.

706920

88.

706940

89.

706950

90.

706961
706962

91.

706970

92.

706981
706982
706983

93.
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706991
706992
706993

94.

707000

95.

707010

96.

707021
707022

97.

707030

98.

707041

98.

707042

99.

707050

100.

707060

101.

707071

102.

707072

R2 442
MOSTJE
JP 706891
BUK. KANAL
LK 207621
5$'02ä$1&,
R2 442
GENTEROVCI
LC 430010
5$'02ä$1&,
JP 707071
RAD02ä$1&,
JP 706910
GINJEVEC
JP 707071
5$'02ä$1&,
JP 707071
5$'02ä$1&,
JP 706950
5$'02ä$1&,
JP 706961
LC 430010
GINJEVEC
R2 442
MOSTJE
JP 706981
MOSTJE
JP 706981
MOSTJE
JP 706982
MOSTJE
JP 706991
DOLGO POLJE
JP 706991
JOŠAVSKI P.
LK 207611
ŠOLA
LK 207612
GENTEROVCI
R2 442
KAMOVCI
JP 707021
KAMOVCI
R2 442
KAMOVCI
LC 430010
5$'02ä$1&,
JP 707041
32.23$/,âý(
LC 430010
5$'02ä$1&,
LC 430010
5$'02ä
LC 430010
5$'02ä$1&,
JP 707071
5$'02ä$1&,

MOSTJE - BANUTA

GENTEROVCI - VENDEL

BANUTA
LOGARNICA
JP 706750
KOB. POTOK
LC 206090
BANUTA
JP 706901
VENDEL
JP 706901

5$'02ä$1&,GINJEVEC
GINJVEC - URBARIALNI
GOZD BANUTA
5$'02ä$1&,- VENDEL

JP 706970
GINJEVEC
GC 130147
BANUTA
VENDEL

3,018

JP

0,990

JP

0,716

JP

5$'02äANCI JP 706901
JP 706950 JP 706901
JP 706951 VENDEL
GINJEVEC - NEDELICA

JP 706901

1,056

JP

JP 706901

0,891

JP

VENDEL

0,220

JP

LEDAVA

0,537

JP

STARO MOSTJE KOLONIJA MOSTJE
STARO MOSTJE KOLONIJA MOSTJE
STARO MOSTJE JOŠAVSKI POTOK
MOSTJE - JOŠAVSKI
POTOK
DOLGO POLJE - MEJA H

R2 442 MOSTJE
32.23$/,âý(
LK 207612
MOSTJE
JP 706991
MOSTJE
JP 706982
MOSTJE
JP 707000
MEJA H
JP 706981
ST. MOSTJE
MEJA H
JOŠ. POTOK
MEJA H
MALI RIT
R2 442
GENTEROVCI
PUSTOTA

1,050

JP

1,816

JP

0,359

JP

3,786

JP

0,890

JP

0,370

JP

1,358

JP

0,821

JP

2,321

JP

0,870

JP

MEJA H
KARAVLA
R2 442
KAMOVCI
GORICA

1,185

JP

1,613

JP

0,876

JP

1,473

JP

0,327

JP

2,168

JP

0,227

JP

OB BUKOVNIŠKEM
KANALU
5$'02ä$1&,- BANUTA
GENTEROVCI - VENDEL

JOŠAVSKI POTOKSTARO MOSTJE
GENTEROVCI - MEJA H
KARAVLA
GENTEROVCI - MEJA H
MALI RIT
KAMOVCI - PUSTOTA
KAMOVCI - PUSTOTA
KAMOVCI - MEJA H
KARAVLA
5$'02ä$1&,- KAMOVCI
5$'02ä$1&,- GORICA
GORICA
5$'02ä$1&,32.23$/,âý(
VAŠKA ULICA V NAS.
5$'02ä$1&,
VAŠKA ULICA V NAS.
5$'02ä$1&,

JP 707041
GORICA
JP 707041
32.23$/,âý(
GC 130147
URB. GOZD
LC 430010
AVT. POSTAJA
'2/ä,1$6.83$-

0,876

JP

1,720

JP

3,115

JP

0,570

JP

0,512

JP

174,400
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/02 z dne 16. 1. 2002.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava (Uradni list
RS, št. 57/98, 51/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-06/98
Lendava, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

LJUBLJANA
954.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
ceni za stavbna zemljišča v letu 2002

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 35. seji dne 25. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni
za stavbna zemljišča v letu 2002
1. člen
Ta odlok ureja izračun povprečne gradbene cene za
m2 koristne površine stanovanj (v nadaljevanju: gradbena
cena) ter določitev cene za nakup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Pri izračunu gradbene cene se upošteva JUS U.C.
2.100 in III. stopnja opremljenosti. Gradbena cena ne zajema povprečnih stroškov urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti zemljišča na dan 1. 1. 2002.
Gradbena cena vključuje plačila za dajatve naslednjih
priključkov: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elektrike, telefona in stroške financiranja.
Gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih prostorov
in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepremičnine.
Gradbena cena na dan 1. 1. 2002 znaša 170.400 SIT.
3. člen
Določitev cene m2 za nakup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča je odvisna od gradbene cene in od vrednosti
posameznega območja, izražene v odstotkih, za katero se
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Skladno z odlokom, ki ureja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, so stavbna zemljišča razdeljena v se-
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dem območij, katerih vrednost je izražena v naslednjih odstotkih za:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

območje
območje
območje
območje
območje
območje
območje

od 15,00%
od 12,00%
od 10,00%
od 8,00%
od 6,00%
od 4,00%
od 3,00%

do 17,00%,
do 14,00%,
do 12,00%,
do 10,00%,
do 8,00%,
do 6,00%,
do 5,00%,

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

16,00%
13,00%
11,00%
9,00%
7,00%
5,00%
4,00%.

4. člen
Gradbena cena in cena za stavbno zemljišče se mesečno revalorizirata z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje ali
zaokrožitev stavbnega zemljišča (funkcionalno zemljišče) in
na katerem, skladno z veljavnim urbanističnim aktom ni predvidena gradnja objektov, je cena nakupa ali prodaje m2
zemljišča za:
– površine zemljišča do vključno 100 m2 v višini 30%
od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka,
– površine zemljišča nad 100 m2 v višini 40% od cene,
ki se določi skladno s 3. členom tega odloka.
6. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za objekte javne infrastrukture, je cena m2 nakupa ali prodaje zemljišča lahko nižja,
vendar ne nižja kot 25% od cene, ki se določi skladno s 3.
členom tega odloka.
7. člen
V primeru oddaje zemljišča glede na namen njegove
uporabe znaša letna najemnina m2 zemljišča za:
– kioske, stojnice, gostinske vrtove in ostale premične
prodajne objekte v višini 50% od cene, določene v 3. členu
tega odloka,
– postavitev gradbenih odrov oziroma gradbišč v višini
40% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– organiziranje različnih rekreacijskih, športnih in drugih prireditev v višini od 10% do 25% od cene, določene v
3. členu tega odloka,
– ureditev parkirnih in drugih prometnih površin ter površine za skladiščenje in razstavne eksponate v višini od
10% do 30% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– ureditev zelenic in vrtov v višini 1% od cene, določene v 3. členu tega odloka.
8. člen
Kadar je Mestna občina Ljubljana uporabnik zemljišč za
namene iz prejšnjega člena tega odloka, ali kadar jih namenja
za humanitarne akcije, se najemnina ne zaračunava.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3590-6/01-3
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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LOŠKI POTOK
955.

Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 19. seji
dne 7. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2002

412
413
42
420
43
430
III.
B)

73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410

C)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA

–

Proračun leta 2002

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

–
–
–

VIII.
55
550

ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
398,547.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
77,448.000
DAVČNI PRIHODKI
73,255.000
Davki na dohodek in dobiček
57,537.000
Davki na premoženje
6,838.000
Domači davki na blago in storitve
8,880.000
Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
4,193.000
Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
1,300.000
Takse in pristojbine
1,453.000
Denarne kazni
10.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev
630.000
Drugi nedavčni prihodki
800.000
KAPITALSKI PRIHODKI
20,000.000
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
20,000.000
PREJETE DONACIJE
200.000
Prejete donacije iz domačih virov
200.000
TRANSFERNI PRIHODKI
300,899.000
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
300,899.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji podatki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

Skupina/podskupina kontov

711
712
713
714
72
720

VI.

–

Skupina/podskupina kontov

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70
700
703
704
706
71
710

V.

Proračun leta 2002

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

VII.
50
500

2. VIŠINA PRORAČUNA

I.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
1,875.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov

IV.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Loški Potok za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
10,700.000
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
8,159.000
Drugi tekoči domači transferi
42,235.000
INVESTICIJSKI ODHODKI
263,558.000
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 263,558.000
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1,850.000
Investicijski transferi
1,850.000

1,875.000
1,875.000
1,875.000

Proračun leta 2002

396,672.000
68,770.000
17,150.000
3,300.000
47,220.000
100.000
1,000.000
62,494.000
1,400.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

–
-1,875.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)
–
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma
od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
Župan Občine Loški Potok je pooblaščen, da poveča
ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez
soglasja občinskega sveta.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki se v letu 2002 oblikuje v višini 500.000 SIT
najkasneje do 31. 12. 2002.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 SIT
odloča župan in o tem obvesti občinski svet.

Št.
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MIRNA PEČ

956.

Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve Ustavnega
sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in 79/01) ter 15. in 70. člena statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine
Mirna Peč na 26. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 35.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mirna Peč za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

2. VIŠINA PRORAČUNA

9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
10. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok
v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

72

73
74

Št. 405-02/02-1
Loški Potok, dne 7. februarja 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

40

Proračun leta 2002
v SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
315.052.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
129.631.000
DAVČNI PRIHODKI
110.164.000
700 Davki na dohodek na dobiček
97.451.000
703 Davki na premoženje
4.225.000
704 Domači davki na blago in storitve
8.488.000
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
23.767.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
6.600.000
711 Takse in pristojbine
1.467.000
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.000.000
714 Drugi nedavčni prihodki
9.700.000
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
181.121.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
181.121.000
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
377.220.000
TEKOČI ODHODKI
76.380.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
18.300.000

Stran
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

123.520.000
29.400.000
29.400.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-62.168.000

2.380.000
54.100.000
1.600.000
147.920.000
20.060.000

14.489.000
85.386.000
123.520.000

Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

50
55

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

27.985.000

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

75
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Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-62.168.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
+62.168.000
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) =III.
+62.168.000

Negativna razlika je krita s stanji sredstev na računih
31. 12. 2001.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
Župan Občine Mirna Peč je pooblaščen, da poveča ali
zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz
posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
1,600.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mirna Peč ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb
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Št.

javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim
osebam, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
5,000.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
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člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in
52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 26. redni seji
dne 19. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini
Mirna Peč

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko
leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne
službe v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občine) ter ureja
in določa način njihovega opravljanja.
2. člen
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb določajo predpisi o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb. Z njimi se določi tudi vrsta in obseg javnih
dobrin obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ter
njihova prostorska razporeditev.
3. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na celotnem območju občine, če ni z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb drugače določeno.
Če to terjajo krajevne razmere, sme občina za celoto
ali del svojega območja predpisati izvajalcem in uporabnikom tudi strožje pogoje in merila od tistih, ki veljajo na ravni
države.
4. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je
proti plačilu dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, obvezna pa je takrat, če jo proti plačilu nalaga veljavni
pravni red. Občinski svet določi, kdaj je obvezna tudi uporaba javnih dobrin izbirnih gospodarskih javnih služb.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/02-01
Mirna Peč, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

957.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Mirna Peč

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 61. in 62. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00), 5., 15. in 81.

5. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih plinov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilska služba (varstvo pred požarom).
6. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. oskrba s toplotno energijo in plinom,
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naselju,
4. urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti,
5. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
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6. upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in
rekreacijo,
7. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest,
prometne in druge signalizacije ter javnih parkirišč,
8. plakatiranje in obveščanje,
9. okraševanje naselij.
III. NAČIN IN ORGANIZACIJSKE OBLIKE IZVAJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah;
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi narave ni mogoče
opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava
monopolne dejavnosti, ki je določena javna služba, gre pa
za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od oblik iz
prejšnjih alinei.
8. člen
Ustanovitelj javnega podjetja in javnega gospodarskega zavoda je občina sama ali skupaj z drugimi občinami.
Svojim ustanoviteljskim pravicam, ki jih določi občinski svet,
se občina ne more odreči.
Če javno podjetje ali javni gospodarski zavod ustanovi
več občin, se morajo njihova medsebojna razmerja ter razmerja do javnega zavoda ali javnega gospodarskega zavoda določiti v skupnem ustanovitvenem aktu.
9. člen
Če se zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe s
koncesijo, je treba izvajalca izbrati na podlagi javnega razpisa.
Vsebino koncesijskega akta in koncesijske pogodbe
določi občinski svet na predlog župana. O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo. Koncesijsko pogodbo z
izbranim koncesionarjem sklene župan.
10. člen
Posamezno gospodarsko službo se lahko z odlokom o
njenem izvajanju prenese neposredno izvajanje zasebnikom,
zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikom
javnih dobrin, kadar to narekujejo lokacijska pogojenost ali
potrebe prebivalstva in kadar je zagotovljeno upoštevanje
vseh tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normativov. Ostala razmerja z izvajalcem gospodarske javne službe
se uredijo s pogodbo.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Objekti in naprave, ki so občini potrebne za izvajanje
gospodarskih služb, so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

Uradni list Republike Slovenije
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– občinske ceste in druge javne prometne površine
(hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice in trgi),
– javne kurilne naprave, dimni vodi in zračniki,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno energijo in plinom,
– objekti, naprave in omrežja javne razsvetljave,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje naselij,
– pokopališki objekti in naprave,
– javni objekti za šport, rekreacijo in prireditve,
– javni parki, nasadi, zelenice, zelene površine in otroška igrišča,
– omrežja in naprave za oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter požarno vodo, ki so v javni rabi,
– javna parkirišča,
– požarno-varstveni objekti,
– drugi objekti in naprave, ki funkcionalno spadajo k
izvajanju gospodarskih javnih služb v občini.
12. člen
Objekti in naprave iz 11. člena predstavljajo infrastrukturo gospodarskih javnih služb ter so kot javno dobro lastnina Občine Mirna Peč. Gospodarske javne službe jo morajo
upravljati in uporabljati kot dobri gospodarji.
13. člen
Z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih
služb in predpisi, ki bodo na njihovi podlagi izdani, se morajo opredeliti objekti, naprave in omrežja, ki so namenjena za
izvajanje konkretne gospodarske javne službe, določiti pogoje in način rabe teh objektov in naprav, predpisati amortizacijo ter urediti druga vprašanja, ki takšno rabo zadevajo.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju javnih služb v občini opravlja pristojna občinska
služba ali organ določen z odlokom o organizaciji in delu
občinske uprave.
Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov. Izvolitev članov, sredstva za delo, delovno področje, pristojnosti in administrativna pomoč svetu uporabnikov se določijo z aktom
občinskega sveta. Način dela se določi s poslovnikom sveta
uporabnikov.
16. člen
Svet uporabnikov varuje interese uporabnikov javnih
dobrin zlasti tako, da:
– daje občinski upravi predloge s področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov napram izvajalcem gospodarskih javnih služb,
– opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge s področja varstva uporabnikov.
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Št.

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse,
tarife, nadomestila, povračila ipd.,
– iz sredstev proračuna,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil,
– iz ostalih virov.
18. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno
določljive in merljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
uporabniki glede na porabljeno količino. Predlog cen pripravi izvajalec ter ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da so cene posameznih
storitev gospodarskih javnih služb diferencirane glede na
vrsto uporabnikov ali količine opravljenih storitev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Če bo občina kasneje določila kakšno gospodarsko
javno službo, ki ni zajeta v tem odloku, veljajo določbe tega
odloka tudi zanjo.
20. člen
Oblike tistih gospodarskih javnih služb iz 5. in 6. člena
tega odloka, ki še niso določene, se bodo skladno s tem
odlokom določile naknadno.

litvah za občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna
občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah, pod pogojem, da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine za vsak mandat v občinskem svetu.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki kandidira svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 30 tolarjev
na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, od sredstev primerne porabe občine.
II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,
se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka odločenega v 1. točki tega sklepa.
III
Sredstva se nakazujejo na račun stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 414.10/2002-020
Mozirje, dne 20. februarja 2002.

21. člen
Do sprejetja odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah iz 2. člena tega odloka se smiselno uporabljajo
predpisi, ki jih je na podlagi 41. člena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) sprejela prejšnja
Občina Novo mesto, kolikor niso v nasprotju s sedaj veljavnim pravnim redom.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/02-161
Mirna Peč, dne 20. februarja 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

MOZIRJE
958.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Mozirje za leto 2002

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 24/99 in 70/00) je Občinski svet
občine Mozirje na 25. redni seji dne 13. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Mozirje za leto 2002
I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih vo-
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Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

TRŽIČ
959.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
oblikovanju dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo

Na podlagi sklepa o oblikovanju dela cene vode za
razširjeno reprodukcijo (Uradni list RS, št. 1/98) in na podlagi 16. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o oblikovanju dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo
1
V sklepu o oblikovanju dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo (Uradni list RS, št. 1/98) se v prvem odstavku
4. člena črta besedilo: »kanalizacije, odvoza in deponiranja
odpadkov«.
2
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena vode za razširjeno reprodukcijo se letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin«.
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3
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neto zbrana sredstva od dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo se uporabljajo za razvoj in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav za dejavnost vodovoda.«
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-019/95-06
Tržič, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
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2
Znižanje povprečne cene za MWh toplotne energije je
za 3,66%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 8.324,80 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb in znaša:
3,556.764,76 SIT/MW/leto.
3
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. 2. 2002.
Št. 16/2002/02
Zreče, dne 18. februarja 2002.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

ZREČE
960.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Zreče

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99
in 11/01) izdajam naslednji

SKLEP
1
Občinska uprava občine Zreče uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom katerega naslov je: info@zrece.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov sprejema
pisarna Občinske uprave občine Zreče.
2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 413-02-02/2002-7
Zreče, dne 18. februarja 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

961.

Sklep o znižanju cene toplotne energije

V skladu z določili drugega odstavka 97. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni
list RS, št. 29/01), ter soglasja Občine Zreče z dne 15. 2.
2002 izdajam

SKLEP
o znižanju cene toplotne energije
1
Zaradi spremembe prodajne cene zemeljskega plina s
strani družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki oblikuje ceno zemeljskega plina na podlagi modela določenega v skladu z
uredbo o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 2/01),
se cena zemeljskega plina zniža.

ŽALEC
962.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega
območja Juteks

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je župan Občine Žalec,
dne 20. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega
območja Juteks
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks (v nadaljevanju besedila: osnutek ZN), ki ga je izdelala Constructa
d.o.o. Idrija – enota Ljubljana, št. projekta 301/01.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
občine Žalec, v prostorih MS Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni
ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti
ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora občine Žalec, MS Žalec ali KS Petrovče.
IV
V času javne razgrnitve osnutka ZN bodo organizirani
javni obravnavi, in sicer:
MS Žalec
KS Petrovče

20. 3. 2002 ob 17. uri
21. 3. 2002 ob 18. uri

v prostorih Občine Žalec
v prostorih KS Petrovče
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Št.

Javni obravnavi bodo organizirali Oddelek za varstvo
okolja in urejanje prostora Občine Žalec, MS Žalec in KS
Petrovče.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili v času
javne razgrnitve podani na razgrnjeni osnutek ZN, Občina
Žalec pa poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
908.
909.

910.
911.
912.

Št. 35005/00001/2002 0002 03
Žalec, dne 20. februarja 2002.

913.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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914.

Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A)
Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih
dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)
Zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma
(ZPT-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zavarovalništvu (ZZavar-A)
Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih
zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in
2001 (ZUOPZP)
Sklep o prenehanju mandata

1585

1585
1588
1589
1590
1592
1600

OBČINE
963.

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

915.
916.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradnil list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na
28. seji dne 21. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec

917.

918.

1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec se zvišajo za 5% in znašajo mesečno:
Vrsta programa

Cena v SIT

1. dnevni program (6 do 9 ur in vsi obroki
prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega
obdobja
– za otroke v oddelkih drugega starostnega
obdobja
2. poldnevni program (4 do 6 ur) za drugo
starostno obdobje
3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo
starostno obdobje

919.

920.

65.955
921.

54.586
922.

48.637
923.

37.626

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. marca 2002 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15303/00001/2002
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

924.
925.
926.
927.

928.
929.
930.

BENEDIKT
Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
1601
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Lenart za območje Občine Benedikt –
spremembe in dopolnitve v letu 2002
1601
BOROVNICA
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na
območju Občine Borovnica
1602
Pravilnik o načinu, pogojih in postopku prodaje,
oddaje in menjave stavbnega zemljišča v lasti Občine Borovnica
1602
CELJE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta
in za območje Zg. Hudinja – Lahovna
Odlok o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina v
Rožni dolini (cona C)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih »gospodarska cona v Celju«
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k. o. Spodnja Hudinja
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad
ČRNA NA KOROŠKEM
Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2002
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem

1604
1605
1607
1609
1610

1610
1612
1613
1613

ČRNOMELJ
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002 1613
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
1616
Odlok o spremembah odloka o Župančičevih priznanjih
1617

Stran

931.
932.
933.
934.

935.

936.
937.
938.

939.
940.
941.
942.
943.
944.
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DOLENJSKE TOPLICE
Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike
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949.
1617

GORIŠNICA
Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Gorišnica
1617
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo 1618
Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov
1618
GORNJI PETROVCI
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gornji Petrovci
1619
GRAD
Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2002
1619
Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
1621
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Grad
1621
HODOŠ
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2001
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembi odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Hodoš
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš
Sklep o določitvi cene programov Vzgojno-varstvene enote Hodoš
Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic na območju Občine Hodoš

950.
951.
952.

LENDAVA
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
1637

954.

LJUBLJANA
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2002
1647

955.

LOŠKI POTOK
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2002
1648

956.
957.

1623
1623

LAŠKO
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
1636
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
1636
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Laško 1637

953.

1621
1621

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin v
Občini Krško
1634

MIRNA PEČ
Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2002
1649
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč
1651

958.

MOZIRJE
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2002
1653

959.

TRŽIČ
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o oblikovanju dela cene vode za razširjeno reprodukcijo
1653

1623
1623

945.
946.

IDRIJA
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2002
1624
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija
1626

960.

947.

KIDRIČEVO
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kidričevo
1627

962.

948.

KRŠKO
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Krško
1634

961.

963.

ZREČE
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Zreče
1654
Sklep o znižanju cene toplotne energije
1654
ŽALEC
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks
1654
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
1655

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

