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2686. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Območja gradu Kostanjevica s samostanom in
Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja

gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na
prostem – Formo vivo za kulturni spomenik

državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s

samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Kostanjevica obsega obmo-

čje parcel s številkami: *113, *115, *274, *309, *312,
1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1380/7,
1380/8, 1381/1, 1381/10, 1381/11, 1381/12,
1381/13, 1381/14, 1381/15, 1381/16, 1381/2,
1381/21, 1381/22, 1381/23, 1381/24, 1381/3,
1381/4, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9,
1382, 1383/1, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13,
1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1384, 1386/1, vse
k.o. Kostanjevica.

Spomenik Samostan Kostanjevica obsega območje
parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1, 1386/2,
1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3,
1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25,
1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del),
vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/19, 649/39,
vse k.o. Orehovec.

Spomenik Galerija na prostem – Forma viva obsega
območje parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1,
1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2,
1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25,
1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del),
vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/18, 649/19,

649/20 (del), 649/21 (del), 649/22 (del), 649/23,
649/27, 649/28, 649/32, 649/33, 649/34, 649/35,
649/36, 649/37, 649/38, 649/39, vse k.o. Orehovec.

Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega vsa označena
območja in območje naselja Kostanjevica, na katerih bi bili
postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo namem-
bnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na za-
ščitene elemente spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2687. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vile
Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za

kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik

državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

VLADA
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“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 525/1,

525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 532/2,
533, 534, vse k.o. Vipolže.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2000 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje v razdalji
300 metrov od meje spomenika in odprti prostor v širši
okolici, na katerem bi bile zasajene kulture ali bi bili postav-
ljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko
negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne ele-
mente spomenika.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2688. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Kulturnega

doma v Črnomlju za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega parceli številka 196/1 in 197, obe

k.o. Črnomelj.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v

merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje oddalje-
no 100 m od zavarovanega območja in območje v širši
okolici, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo

velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na za-
ščitene elemente spomenika. “

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2689. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne
hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne hiše

Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega

Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni
list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega parcelni številki 164, 165/2, obe

k.o. Doslovče.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v

merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse površine v
razdalji 100 metrov od spomenika ter območje v širši okoli-
ci, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo veli-
kostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščite-
ne elemente spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2690. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Grad za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za

kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik

državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami:

1610 (del), 1664, 1665, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699
(del), 1701, 1702, 1703, 1735 (del), vse k. o. Grad.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2500 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse površine par-
ka in brežine okoli gradu v razdalji 300 metrov od grajskega
oboda ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni
objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo funkcijo, obliko ali
velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente
spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2691. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
območja Gradu Pišece za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja

Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Pišece obsega zemljišča,

parcelne številke: *152, *153, *154, *155, 1334, 1338/1,
1338/2 (del), 1338/3 (del), 1356 (del), 408/5 (del),
408/6, 408/7, 408/8 (del), 409/1, 409/2, 410/1,
410/2, vse k.o. Pavlova vas. Spomenik Grad Pišece obse-
ga zemljišče s parcelno številko *152, k.o. Pavlova vas.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2692. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Hmeljnik za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu

Hmeljnik za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spo-

menik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: *51,

*54, 2216 (del), 610/5, 640, 641, 642, 648/2, 654/2,
vse k.o. Zagorica.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja je vrisana na teme-
ljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načr-
tov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za
kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne de-
diščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kultur-
ne dediščine (v nadaljevanju: zavod).“
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2693. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za
kulturne spomenike državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi tehniške
dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne

spomenike državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni

okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni
list RS, št. 66/01):

– se v tretji alinei prvega odstavka 3. člena pri enoti
dediščine Idrija – Grad (EŠD 183) pred parc. št. “1399“
doda parc. št. “1398“ k. o. Idrija – mesto in

– v deveti alinei pri enoti dediščine Idrija – Vodna črpal-
na naprava Kamšt (EŠD 187) se parc. št. “1109/1 (del)“
nadomesti s parc. št. “1019/1 (del)“ k. o. Čekovnik.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice

Jelendol za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Je-

lendol (EŠD 272) obsega zemljišča, parcelne številke: 1434
(del), 1611/1 (del), k.o. Podstenice. Spomenik Kočevski
Rog – Grobišče partizanske bolnišnice Jelendol (EŠD 4222)
obsega zemljišče, parcelna številka 1611/1 (del), k.o. Pod-
stenice. Spomenik Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu
(EŠD 4224) obsega zemljišče, parcelna številka 1370 (del),
k.o. Podstenice.

Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v
merilu 1: 5760 in 1: 2880 ter na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del
tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republi-
ke Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega gozdni oddelek
31 B in 39 B v gozdnogospodarski enoti Poljane, vrtačo z
grobovi pri Pogorelcu v razdalji 50 m od spomenikov ter
območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti,
ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno
vplivali na zaščitene elemente spomenikov.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Negova za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova

za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spome-

nik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami:

1190/5, 1190/6, 1190/7, 1190/8, 1191/1, 1191/2,
1191/3, 1191/4, 1192, 1193, 1194/1, 1194/3 (del),
1194/4, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, vse k. o.
Negova.
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Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, odda-
ljeno 300 m od obstoječih obodnih zidov gradu ter vsa
robna območja v širši okolici gradu, na katerih bi načrtovali
objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkci-
jo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizu-
alne elemente spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Območja gradu Otočec za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja

gradu Otočec za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Otočec za kultur-

ni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)
se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Otočec (EŠD 8759) obse-

ga zemljišča s parcelnimi številkami: *30, 1106, 1226/2
(del), 397, 398, 399, 403, 404, 405/1, 407/1, 418/1,
vse k.o. Šentpeter in 3627 k.o. Brusnice. Spomenik Grad
Otočec (EŠD 505) obsega parcelo številka *30, k.o. Šent-
peter.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja

gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac

za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Gradac obsega zemljišča s

parcelnimi številkami: *1/1, *1/2, *1/26, *1/3, *1/4, *1/5,
*1/6, *1/7, *162/1, *162/2, 1115, 1116/1, 1116/2,
1125/3, 1125/4, 1126, 1127, 1130, 1132, 1133, 2072,
vse k. o. Gradac. Spomenik Grad Gradac stoji na zemljišču
s parcelnima številkama: *1/1, 1125/4, obe k. o. Gradac.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
območja gradu Socerb za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu
Socerb za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi območja gradu Socerb za kultur-

ni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)
se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Socerb obsega zemljišča s

parcelnimi številkami: *135, 1150/10, 1150/16,
1150/18, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153, 1155, 1156,
1159, vse k. o. Socerb. Spomenik Grad Socerb stoji na
zemljišču s parcelno številko: *135, k. o. Socerb.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega območje, odda-
ljeno 300 m od zarisane meje območja gradu, in ves kraški
rob, ki bi s svojo spremenjeno obliko ter namembnostjo
lahko negativno vplivala na zaščitene funkcionalne in vizual-
ne sestavine spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca
Račji dvor za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji
dvor za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: *10,

*11/1, *11/2, *299, *8, *9, 497/1, 497/2, 498, 499/1,
499/2, 501, 503/1, 504/1, 504/4, 506, 507/1, 507/3,
508/1 (del), 508/2, 508/3, 509/1, 509/4 (del), 73/1,
75, 76, 77/1, 77/2, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5,
80/6, 80/7, 87/1, 87/2, 88, 90, 91, 92, 93, 96/1, 97,
98, 99, vse k.o. Krčevina.

Meja spomenika je določena na digitalnem katastr-
skem načrtu v izvornem merilu 1:2880 z dne 28. 11. 2001
in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvir-
nika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Mini-
strstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za kulturno
dediščino (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, odda-
ljeno do 200 m od meje spomenika, prav tako nepozidane
parcele v širši okolici gradu, na katerih bi načrtovali objekte
ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko
negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne ele-
mente spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi samostana na

Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v

Kopru za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list
RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 803,

804/1, 805, k.o. Koper.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
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hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje samo-
stanskega kompleksa v širši okolici, na katerem bi načrtovali
uporabo ali objekte, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkci-
jo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizu-
alne lastnosti spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2701. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
in parka v Slovenski Bistrici za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka

v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistri-

ci za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Park gradu v Slovenski Bistrici obsega ob-
močje parcel s številkami: 2489 (del), 700 (del), 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 709, 711/1, 711/2, 712, 713
(del), 714, 715, 716, 717, 718, 722/1, 722/2, 723,
724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 737, 738,
739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741, vse k.o. Slo-
venska Bistrica.

Grad v Slovenski Bistrici obsega območje parcel s
številkami: 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645,
646, vse k.o. Slovenska Bistrica.

Meji obeh spomenikov sta določeni na digitalnem kata-
strskem načrtu v izvornem merilu 1:1000 z dne 28. 11.
2001 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega območja v razda-
lji 50 m od zarisane meje grajskega parka in robna območja,

na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo namem-
bnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na za-
ščitene funkcionalne in vizualne elemente posameznega
spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2702. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Jama za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za

kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik

državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Predjama – Grad Jama obsega zemljišča s

parcelnimi številkami: *102, *103, *90/2, *92/1, *92/2,
*93, *94/1, *94/2, *94/3, *95, *96, *97, *98, 1582/2
(del), 1582/3, 1582/87, 1582/88, 1807, 1808, 1809/1,
1809/2, 1809/3, 1809/4, 1810, 1811, 1812/1,
1812/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1814, 1881/1,
1881/2, 1882, 1883/1, 2288/1 (del), 2288/2, 2288/4,
2288/5, 2306 (del), 2310 (del), vse k.o. Bukovje. Spome-
nik Cerkev Žalostne Matere Božje obsega zemljišče s par-
celno številko *93, k.o. Bukovje.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načr-
tu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje obeh spomenikov obsega vse obmo-
čje skalne stene, podzemne jame za in pod gradom ter
območja v razdalji 100 m od oboda gradu, radialno obmo-
čje 30 m okoli cerkve in območja v širši okolici, na katerih bi
bili postavljeni objekti ali načrtovane dejavnosti, ki bi s svojo
funkcijo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na za-
ščitene elemente spomenika.“
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2703. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in
gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu
Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Park gradu Viltuš obsega zemljišča s parcel-

nimi številkami: *1, *4, 1234/2, 1234/3, 1235/1 (del),
1256/3 (del), 148/1, 148/10, 148/7, 148/8, 148/9,
162, 163, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 168/2, 170, 171,
172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji Slemen. Spomenik
Grad Viltuš obsega zemljišče s parcelnimi številkami: *1,
1234/2, 1234/3, 1235/1 (del), 166/2, 167, 168/1,
168/2, 170, 171, 172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji
Slemen.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2704. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob
vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili

Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1/4,

1/5, 1/6, 10, 1035, 1105, 13/1, 13/2, 16, 17 (del), 20,
29/2 (del), 33, 34, 35/1, 36/1 (del), 40 (del), 41/39, 58,
6, 7, 8, 9/1, 9/2 (del), 974, 978, vse k. o. Štanjel.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območja v razdalji
300 m od zarisane meje spomenika in v razdalji 400 m od
spodnje ograje vrta ter robna območja Štanjela in Kobdilja, v
katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s
svojo velikostjo, obliko in funkcijo lahko negativno vplivali na
zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2705. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi

Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni
spomenik državnega pomena
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1. člen
V odloku o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju

za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik stoji na zemljišču s parcelno številko 2232,

k. o. Celje.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v

merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega hišo Gubčeva 6,
predvsem njen kletni del in sosednje območje starega celj-
skega mestnega jedra, ki je bilo zgrajeno na ruševinah antič-
ne Celeje ter obsega starokrščansko sakralno celoto, ki je
poleg krstilnice imela obe baziliki z začetka 5. stoletja na
prostoru sedanje pošte.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2706. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
območja gradu Turjak za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu
Turjak za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje Gradu Turjak obsega zemljišča,

parcelne številke: *1, *39, *4, *5, 4002/2 (del), 4035,
4056, 4065 (del), 41, 43, 44, 47, 51, 55/1, 55/2, 59/1
(del), 59/2, 59/3, 60, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 74/1,
80/2, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 91, 93, vse k.o.
Turjak. Spomenik Grad Turjak obsega zemljišča, parcelne
številke: *1, *4, *5, 44, 47, 51, 55/1 (del), 55/2, k.o.
Turjak.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega

odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega vse površine ra-
dialno v razdalji 300 metrov od območja gradu ter območja
v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene
kulture, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo
lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2707. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
in parka Turnišče za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka

Turnišče za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kultur-

ni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)
se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Park gradu Turnišče (EŠD 7930) obsega

zemljišča s parcelnimi številkami: 3048, 3049, 3050, 3051,
3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059,
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
3086, 3087, 3088, 3089, 3302 (del), 3307/1, 3307/2,
3307/3, 3307/4, vse k.o. Ptuj.

Spomenik Grad Turnišče (EŠD 792) obsega stavbo na
zemljišču s parcelno številko 3050 k.o. Ptuj.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načr-
tu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem bese-
dilu: zavod).

Vplivno območje Parka gradu Turnišče so vse odprte in
grajene površine v oddaljenosti 100 m od zarisane meje
parka ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni
objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali
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funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spo-
menika.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2708. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja
gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik

državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Šrajbarski turn obsega zem-

ljišča, parcelne številke: *267/1, *267/2, *267/3, *268,
2377/2, 2379/2, 3112, k.o. Krško, *95, 1245/1 (del),
947, 948, 951, k.o. Leskovec in *319, 2313/5, 2313/51,
2313/6, 2313/7, 2313/8, k.o. Ravne. Spomenik Grad
Šrajbarski turn obsega zemljišče, parcelna številka: *95,
k.o. Leskovec. Spomenik Mavzolej Anastazija Gruena obse-
ga zemljišče, parcelna številka: *319, k.o. Ravne.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načr-
tu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vri-
sana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2709. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja

gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizelj-

sko za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik Območje gradu Bizeljsko obsega zemljišča,

parcelne številke: *22, *23/1, *23/2, 1203/1, 122, 123,
124, k.o. Orešje in *206, *208, 1148/1 (del), k.o. Kun-
šperk. Spomenik Grad Bizeljsko obsega zemljišča, parcel-
ne številke: *22, 123, 124, k.o. Orešje.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v
merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vri-
sana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, drugega odstav-
ka 7. člena in prvega odstavka 8. člena uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98,
84/98, 51/99 in 105/00) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi

cestninskih cest in višine cestnine

I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 109/01) se v tabeli v I. točki vrstica
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Cestninska cesta Odsek ceste Prevozna razdalja Cestninska postaja Cestnin. sistem

“AC Arja vas–Ločica Arja vas–Ločica 20,0 km Vransko odprt”

nadomesti z naslednjima vrsticama:

“AC Arja vas–Trojane Arja vas–Trojane 27,5 km Vransko odprt
AC Kompolje–Ljubljana Kompolje–Ljubljana 18,1 km Kompolje odprt”.

II
V II. točki se v prvem odstavku število “10,1861” nado-

mesti s številom “10,413”.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Točka I se začne uporabljati z dnem predaje v promet

AC odseka Ločica–Trojane oziroma II. etape AC odseka
Blagovica–Šentjakob.

Točka II se začne uporabljati 1. julija 2002.

Št. 425-03/2001-4
Ljubljana, dne 21. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2711. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 197,83 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 45/02).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 18. junija 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

2712. Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti

Na podlagi 41., 43. in 47. člena zakona o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja mini-
ster za promet

P R A V I L N I K
o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet urejanja)

Ta pravilnik določa zahteve v zvezi z opravljanjem želez-
niške vlečne in tehničnovagonske dejavnosti na območju
Republike Slovenije ter na tistih delih tujih železnic, ki so
določeni v posebnih meddržavnih sporazumih.

2. člen
(Glavne naloge vlečne in tehničnovagonske

dejavnosti)
(1) Vlečna in tehničnovagonska dejavnost sta dejavno-

sti, ki ju opravlja prevoznik in/ali upravljavec javne železni-
ške infrastrukture. Kot vlečna dejavnost je mišljen tudi pre-
mik, ki ga opravljajo druge pravne osebe na industrijskih in
drugih tirih za lastne potrebe.
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(2) Glavne naloge vlečne in tehničnovagonske dejav-
nosti so:

– organizacija in izvajanje varne, zanesljive, ekonomič-
ne in za zdravje ljudi ter okolje prijazne vleke vlakov in
premika;

– zagotavljanje tehnične sposobnosti in ustreznosti že-
lezniških vozil in njihovo vzdrževanje v skladu s pravili stroke
in veljavnimi predpisi;

– skrb za delovanje vseh naprav, s katerimi se zagotav-
lja varnost in udobnost prevoza potnikov v potniških vlakih;

– skrb za obveščanje izvršilnih delavcev o posebnostih
v železniškem prometu;

– sodelovanje pri odpravljanju posledic izrednih do-
godkov;

– izvajanje preventivnih ukrepov pred posledicami zi-
me in odpravljanje posledic zime;

– izvajanje varnostnih ukrepov pred požari;
– izvajanje potrebnih ukrepov v zvezi s prevozom ne-

varnih snovi;
– vodenje potrebnih evidenc.

3. člen
(Pomen izrazov)

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:

– brezhibni vagoni so vagoni, ki so sposobni za varen
in urejen železniški promet;

– čelna lokomotiva je prva lokomotiva v smeri vožnje
vlaka, ki je lahko vlakovna in/ali priprežna lokomotiva;

– čelna vozniška kabina je vozniška kabina vozila z
dvema vozniškima kabinama na tisti strani vozila, v smeri
katere se vozilo giblje;

– delavna lokomotiva je lokomotiva uvrščena v vlak kot
vlakovna, priprežna in/ali doprežna lokomotiva;

– delovišče TVD je organizacijska enota TVD, v kateri
se organizira in vodi delo za eno ali več pregledovalnih mest,
ki se nahajajo na območju delovišča;

– deponirani vagoni so pokvarjeni vagoni, ki čakajo na
popravilo, ali razdrtje ali pa zaradi pomanjkanja dela niso dalj
časa v uporabi;

– doprežna lokomotiva je pripeta (mehansko in zračno)
ali nepripeta lokomotiva na sklepu vlaka, namenjena za do-
datno vleko na določeni vlečni relaciji oziroma do določene-
ga mesta na progi;

– garažirani vagoni so brezhibni vagoni, ki so v rezervi
za nadomeščanje izločenih vagonov ter za uporabo pri po-
večanih potrebah po vagonih;

– inštruktor strojevodij je delavec, ki je strokovno uspo-
sobljen za nadzor in inštruiranje osebja vlečnih vozil ter
upravljanje ene ali več vrst vlečnih vozil za vožnjo vlakov in/
ali premik;

– izločeni vagoni so pokvarjeni vagoni, ki bi z vožnjo v
vlakih ogrožali varnost železniškega prometa, zaradi česar
se odstavijo iz vlakov oziroma izločijo iz prometa na tistih
mestih, kjer se ugotovi nepravilnost;

– krmilni vagon je vagon z vozniško kabino, v sestavi
motorne ali vagonske potniške garniture, namenjen za pre-
voz potnikov, prtljage in malih pošiljk;

– kurjač parne lokomotive je delavec, ki je strokovno
usposobljen za strego lokomotivskemu parnemu kotlu in za
tehnično-prometno pomoč strojevodji pri vožnji vlaka ter za
vzdrževanje delovanja parnega kotla na stoječi lokomotivi;

– lahka motorna drezina je vozilo za prevoz materiala in
delavcev, ki nima naprav za samodejno zaviranje;

– lokomotiva je vlečno vozilo, namenjeno za vleko vla-
kov, premik ali samostojno vožnjo;

– matična postaja je eksploatacijski naziv za železniško
postajo, ki se nahaja v kraju matične vlečne enote, na matič-
ni postaji praviloma pričenja vlečno vozilo in osebje matične
vlečne enote vožnjo vlaka proti obračalni postaji in obračalni
vlečni enoti;

– matična vlečna enota je organizacijska enota vlečne
dejavnosti, v kateri se nahaja sedež upravnih in strokovnih
služb ter vsa potrebna delovna sredstva za opravljanje vleč-
ne dejavnosti na njenem vlečnem območju;

– mejnik je predpisano označen kraj, ki loči območje
vlečne enote ali delavnice od javne železniške infrastruktu-
re;

– motorna garnitura je vlečno vozilo, sestavljeno iz ene-
ga ali več motornikov, s katerim so lahko stalno ali po
potrebi speti še krmilni in priklopni vagoni;

– motorna vozila za posebne namene so vozila in stroji
vseh vrst z lastnim pogonom (vključno s priključenimi vozili),
namenjena za gradnjo in vzdrževanje prog ter odpravljanje
posledic izrednih dogodkov in zime;

– motorni vlaki so motorniki, motorne garniture ali več
med seboj spetih motornikov ali motornih garnitur, kadar
vozijo kot vlak (DMV in EMV);

– motornik je vlečno vozilo z lastnim pogonom, name-
njen za prevoz potnikov, prtljage in malih pošiljk, ki lahko
obratuje tudi kot samostojno vozilo;

– nadzornik preglednikov vagonov je delavec, ki orga-
nizira, vodi in nadzira delo na pregledovalnem mestu ali
delovišču TVD, po potrebi opravlja delo preglednika vago-
nov in odloča o tehničnih zadevah večje zahtevnosti v zvezi z
vagoni v železniškem prometu;

– negovalno mesto TVD je postaja, na kateri se organi-
zira in opravlja redna nega vlečenih in vlečnih vozil;

– območje pregledovalnega mesta TVD so prometna
mesta in proga, kjer mora v primeru potrebe opravljati delo
službujoči preglednik vagonov določenega pregledovalne-
ga mesta;

– območje vlečne enote je prostor, na katerem se
nahajajo naprave in objekti za pripravo, pospravo, garažira-
nje, deponiranje in vzdrževanje vlečnih vozil;

– obračalna postaja je eksploatacijski naziv za železni-
ško postajo, na kateri osebje vlečnih vozil pripravi vlečno
vozilo za vožnjo povratnega vlaka ali odpotuje domov;

– olistani vagoni so vagoni, na katere so nameščene
predpisane nalepke, s katerimi se označuje določeno stanje
vagonov in postopek z njimi;

– osebje vlečnih vozil je skupni pojem za strojevodjo,
strojevodjo za premik, pomočnika strojevodje in kurjača par-
ne lokomotive;

– osnovna sestava ali enota motorne garniture je en
motornik ali ena motorna garnitura, sposobna za samostoj-
no vožnjo;

– pogonska enota zglobne motorne garniture – je del
zglobne motorne garniture, ki je namenjen za pogon oziro-
ma vleko garniture ter po možnosti tudi za prevoz potnikov in
njihove prtljage ter malih pošiljk;

– pogonski vagon je sestavni del motorne garniture, ki
je namenjen za pogon oziroma vleko garniture, prevoz potni-
kov in njihove prtljage ter malih pošiljk in ne more obratovati
kot samostojno vozilo;

– pokvarjeni vagoni so vagoni z napakami, okvarami
in/ali poškodbami, ki:

– ne omejujejo uporabe vagonov,
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– omejujejo ali onemogočajo uporabo vagonov,
– ogrožajo varnost železniškega prometa;

– pokvarjeno vlečno vozilo je vozilo, ki zaradi okvare ni
sposobno za vleko vlaka oziroma za samostojno vožnjo in ga
je treba uvrstiti v vlak kot vlečeno vozilo;

– pomočnik strojevodje je delavec, ki je strokovno
usposobljen za tehnično-prometno pomoč strojevodji pri
pripravi vlečnega vozila, vožnji vlaka in pospravi vlečnega
vozila;

– preglednik vagonov je delavec, ki je strokovno uspo-
sobljen za tehnični pregled vagonov, preskušanje delovanja
zavor, opravljanje izrednih popravil vagonov brez izločanja iz
prometa in določanje postopkov s temi vagoni;

– pregledovalno mesto TVD je prometno mesto oziro-
ma postaja, na kateri pregledniki vagonov redno pregleduje-
jo vlake in vagone;

– premikalna lokomotiva ali premikalka je lokomotiva,
namenjena izključno za premikalno delo oziroma premik na
določeni postaji;

– priklopni vagon je vagon brez vozniških kabin, ki je v
sestavi motorne garniture, namenjen za prevoz potnikov,
prtljage in majhnih pošiljk;

– priprežna lokomotiva je čelna lokomotiva za vlečno
pomoč vlakovni lokomotivi na vlečni relaciji ali za odpravo do
določene postaje;

– službeno mesto TVD je vsako mesto na katerem se
opravljajo pregledovanje, vzdrževanje in nega vozil; to so
pregledovalna, vzdrževalna in negovalna mesta, delovišča
ter tehnične postaje;

– službeno mesto vlečne enote je v skladu z delovnim
procesom določeno mesto, na katerem osebje vlečnih vozil
začenja in končuje delo oziroma delovne izmene po razpo-
redih dela;

– strojevodja je delavec, ki je strokovno usposobljen
za upravljanje ene ali več vrst vlečnih vozil za vožnjo vlakov in
za premik;

– strojevodja za premik je delavec, ki je strokovno uspo-
sobljen za upravljanje ene ali več vrst premikalnih lokomotiv
pri premiku in vožnji določenih tovornih vlakov na območjih
železniških vozlišč;

– strojna izpostava je eksploatacijski naziv vlečne eno-
te, ki je del matične vlečne enote in opravlja vlečno dejav-
nost na določenem dislociranem vlečnem odseku vlečnega
območja matične vlečne enote;

– tehnična potaja TVD je postaja, na kateri se organizi-
ra in hkrati opravlja:

– pregledovanje vagonov in preskušanje njihovih na-
prav,

– izredna popravila vagonov brez izločanja in z izlo-
čanjem,

– kontrolni pregledi vagonov,
– nega vlečenih in vlečnih vozil,

– upravljalna kabina je vedno tista vozniška kabina vo-
zila, v kateri se nahaja njegov upravljavec pri vožnji vlaka,
premiku in/ali opravljanju drugega dela, za katerega je vozi-
lo namenjeno;

– upravljavci železniških pogonskih vozil je skupni po-
jem za strojevodjo, strojevodjo za premik, voznika motorne-
ga vozila za posebne namene in voznika lahke motorne
garniture;

– vlak z dodatno vleko je vlak s priprežno in/ali doprež-
no lokomotivo oziroma s kombinacijami teh lokomotiv;

– vlakovna lokomotiva je lokomotiva v vlaku, s katero je
spet prvi vagon ali drugo vlečeno vozilo vlaka;

– vlečna enota je organizacijska enota vlečne dejavno-
sti, ki opravlja vlečno dejavnost na določenem delu vlečne-
ga območja matične vlečne enote;

– vlečna vozila so železniška vozila z lastnim pogonom,
ki so namenjena za vleko vlakov, premik ali samostojno
vožnjo in se delijo na:

– lokomotive, ki so glede na vrsto pogona:
– električne lokomotive ali elektrolokomotive,
– dizelske lokomotive ali dizellokomotive,
– parne lokomotive;

– motornike in motorne garniture, ki so glede na
vrsto pogona:

– električni motorniki ali elektromotorniki,
– dizelski motorniki ali dizelmotorniki,
– električne ali elektromotorne garniture (EMG),
– dizelske ali dizelmotorne garniture (DMG);

– vlečni odsek je del železniške proge med začetno in
končno postajo, na katerem se opravlja vleka vlakov;

– vlečno območje je del železniške mreže, na katerem
posamezna vlečna enota opravlja vlečno dejavnost;

– voznik lahke motorne drezine je delavec, ki je stro-
kovno usposobljen za upravljanje lahkih motornih drezin pri
vožnji po progi in premiku;

– voznik motornega vozila za posebne namene je dela-
vec, ki je strokovno usposobljen za upravljanje motornih
vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in
namenski uporabi teh vozil;

– vozniška kabina je zaprt prostor na vlečnem vozilu,
motornem vozilu za posebne namene, lahki motorni drezini
in na krmilnem vagonu, v katerem se nahajajo vse naprave
za krmiljenje vožnje vozila oziroma vlaka;

– vožnja lokomotiv v spregi je sestav dveh lokomotiv, ki
se upravljata s krmilnega mesta vozniške kabine čelne loko-
motive;

– vožnja motornega vlaka v spregi pomeni vožnjo dveh
ali več spetih enot motornih oziroma zglobnih motornih gar-
nitur, katerih vožnja se upravlja s krmilnega mesta v eni
upravljalni kabini;

– vzdrževalno mesto TVD je postaja, na kateri se oprav-
ljajo kontrolni pregledi in izredna popravila iz prometa izloče-
nih vagonov;

– zglobna motorna garnitura je vlečno vozilo, sestavlje-
no iz pogonskih in vagonskih enot, ki so vozno neločljivi deli
garniture z enostransko ali obojestransko vgrajenimi skupni-
mi podstavnimi vozički;

– železniška pogonska vozila je skupni pojem za želez-
niška vozila z lastnim pogonom za vožnjo po železniških
tirih; to so vlečna vozila, motorna vozila za posebne namene
in lahke motorne drezine;

(2) Ostali pojmi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku,
pomenijo:

– DMG je dizelmotorna garnitura;
– DMV je dizelmotorni vlak;
– DZ je dvojna zasedba vlečnega vozila;
– EMG je elektromotorna garnitura;
– EMV je elektromotorni vlak;
– EZ je enojna zasedba vlečnega vozila;
– RIC je Sporazum o izmenjavi in uporabi potniških

vagonov med železniškimi prometnimi podjetji v mednaro-
dnem prometu;

– RID je pravilnik o mednarodnem železniškem prevo-
zu nevarnega blaga;

– RIV je Sporazum o izmenjavi in uporabi tovornih va-
gonov med železniškimi prometnimi podjetji v mednarodnem
prometu;

– TVD tehničnovagonska dejavnost;
– UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) je

Mednarodna zveza železnic. Objave, ki jih UIC izdaja so
dostopne v knjižnici Slovenskih železnic, d.d.;
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– vlakospremno osebje je osebje, ki spremlja vlak za-
radi prometnih in/ali ekonomskih potreb (sprevodnik, vlako-
vodja ipd.);

– ZVZP je zakon o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 85/00).

4. člen
(Področje uporabe)

(1) Določbe tega pravilnika morajo upoštevati prevozni-
ki, upravljavec javne železniške infrastrukture kakor tudi dru-
ge pravne osebe, ki ne opravljajo prevoznih storitev v jav-
nem železniškem prometu, vendar pa z lastnimi ali najetimi
vozili in osebjem sodelujejo s prevoznikom.

(2) Določbe, ki veljajo za strojevodjo, se smiselno upo-
rabljajo tudi za voznika motornega vozila za posebne name-
ne in voznika lahke motorne drezine.

(3) Določbe v zvezi z vlečnimi vozili se smiselno upo-
rabljajo tudi za motorna vozila za posebne namene in lahke
motorne drezine.

II. SKUPNE DOLOČBE

5. člen
(Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski

dejavnosti)

(1) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejav-
nosti so tisti delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravlja-
nju železniškega prometa in/ali opravljajo dela povezana z
varnostjo in urejenostjo železniškega prometa.

(2) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejav-
nosti, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa, morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZVZP in na
njegovi podlagi izdanih predpisih. Ti delavci so:

– inštruktor strojevodij,
– strojevodja,
– strojevodja za premik,
– pomočnik strojevodje,
– kurjač parne lokomotive,
– voznik motornega vozila za posebne namene,
– voznik lahke motorne drezine,
– nadzornik preglednikov vagonov,
– preglednik vagonov.
(3) V primeru potrebe, ko ni na razpolago ustreznega

osebja, lahko:
–  inštruktor strojevodij opravlja vsa dela osebja vlečnih

vozil, ki ga inštruira;
– strojevodja opravlja delo:

– strojevodje za premik, če je usposobljen za uprav-
ljanje zadevnih lokomotiv;

– pomočnika strojevodje;
– kurjača parne lokomotive, če je strojevodja parnih

lokomotiv;
– voznika motornega vozila za posebne namene, če

je usposobljen za njegovo upravljanje;
– strojevodja za premik opravlja delo pomočnika stro-

jevodje.

6. člen
(Obveščanje izvršilnih delavcev)

(1) Izvršilne delavce v organizacijskih enotah je treba
dokazno obveščati o zadevah v zvezi s spremembami v
železniškem prometu.

(2) Obveščanje delavcev iz prejšnjega odstavka se mo-
ra opravljati:

– pri rednem izobraževanju,
– s pisnimi obvestili pred začetkom dela,
– med opravljanjem dela neposredno ali po sredstvih

za zveze.
(3) Obveščanje pri rednem izobraževanju in pisno ob-

veščanje pred začetkom dela je dokazno obveščanje delav-
cev, ki ga le-ti potrjujejo s podpisom v ustreznem eviden-
čnem dokumentu za potrditev obveščenosti.

(4) Pri rednem izobraževanju je treba obveščati delav-
ce predvsem o zadevah stalnega značaja.

(5) Vsebine obvestil imajo stalni značaj, če jih je treba
upoštevati več kot tri mesece.

(6) Strojevodjo za premik se mora obveščati na postaji,
kjer redno opravlja premik.

(7) Pomočnika strojevodje mora obveščati o vsebinah
prejetih obvestil strojevodja, s katerim opravlja službo.

(8) Neposredno obveščanje delavcev med delom se
mora opravljati v primerih nujnih zadev, ki so časovno ne-
odložljive in vplivajo na varnost in urejenost prometa.

(9) Seznam veljavnih obvestil stalnega značaja, ki se
nanašajo na neposredno delo v železniškem prometu in
veljajo tudi v prihodnjem letu, morajo delodajalci izdati delav-
cem najpozneje do konca tekočega leta.

7. člen
(Redno izobraževanje in strokovno usposabljanje

izvršilnih delavcev)
(1) Izvršilne delavce je treba redno izobraževati in stro-

kovno usposabljati v skladu s predpisom izdanim na podlagi
ZVZP.

(2) Z rednim izobraževanjem morajo izvršilni delavci, ki
neposredno sodelujejo v železniškem prometu, ohranjati in
dopolnjevati poznavanje predpisov v zvezi z opravljanjem
dela v železniškem prometu ter poznavanjem vozil.

(3) Izvršilni delavci, ki neposredno sodelujejo v železni-
škem prometu, morajo redno obiskovati šolanje po izdelanih
programih in razporedih.

(4) Za druge izvršilne delavce, ki opravljajo dela pove-
zana z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa, se
določi redno izobraževanje v skladu z zahtevami in potreba-
mi, ki nastajajo med tekočim delom.

(5) V strokovno usposabljanje izvršilnih delavcev iz 5.
člena spada tudi obnavljanje poznavanja prog, vlečnih vozil,
ranžirnih postaj in industrijskih tirov ter pregledovalnih mest.

(6) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejav-
nosti morajo razpolagati s predpisi in navodili, ki se nanašajo
na varnost in urejenost prometa na njihovem področju dela.
Ti so lahko v njihovi osebni opremi ali opremi delovnih in/ali
službenih mest.

(7) Kateri predpisi ali navodila iz prejšnjega odstavka
morajo biti na razpolago izvršilnim delavcem vlečne in te-
hničnovagonske dejavnosti, določi pristojna služba deloda-
jalca.

8. člen
(Zagotavljanje udobnosti potnikov v potniških

vlakih)
(1) Udobnost potnikov v potniških vlakih v javnem že-

lezniškem prometu se mora med drugim zagotavljati z us-
trezno opremo, čistočo in z ustreznim delovanjem vgrajenih
naprav, ki so namenjene za prezračevanje, ogrevanje, kli-
matiziranje in razsvetljavo potniških prostorov v potniških
vagonih, motornikih in motornih garniturah.

(2) Za krmiljenje naprav iz prejšnjega odstavka, ki se
upravljajo iz vlečnega vozila, je odgovoren strojevodja.

(3) Opremo, čistočo in brezhibno delovanje naprav iz
prvega odstavka na potniških vagonih in čistočo na motorni-
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kih in motornih garniturah zagotavlja tehničnovagonska de-
javnost.

(4) Vse potniške vlake je treba ogrevati, če je zunanja
temperatura nižja od +12 °C.

(5) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se
potniški vlaki ogrevajo, če je zunanja temperatura nižja od +
18 °C in se lahko ogrevanje vključi iz osrednjega mesta
vlaka.

(6) Notranjost potniških vlakov mora biti ponoči ustrez-
no razsvetljena, podnevi pa tudi med vožnjo skozi predore.

(7) Za razsvetljavo potniških vlakov v skladu s prejšnjim
odstavkom skrbi osebje vlečnih vozil (na vozilih z osrednjim
krmiljenjem vklopa razsvetljave) in vlakospremno osebje (na
vozilih s posamičnim vklopom razsvetljave).

(8) Ogretost, klimatiziranost in razsvetljavo v potniških
vlakih nadzira med vožnjo vlakospremno osebje, ki v prime-
rih ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepa sàmo ali s
sodelovanjem osebja vlečnih vozil.

9. člen
(Garažiranje in deponiranje vozil)

(1) Vozila, ki niso v uporabi, se garažirajo ali deponirajo
tako, da se ne slabša njihovo tehnično stanje in se na njih ne
povzroča dodatna škoda.

(2) Garažirana vozila so brezhibna vozila, ki so v rezervi
za nadomeščanje izločenih vozil ter za uporabo pri poveča-
nih potrebah po vozilih.

(3) Deponirana vozila so pokvarjena vozila, ki čakajo na
popravilo ali razdrtje ali pa zaradi pomanjkanja dela niso dalj
časa v uporabi.

(4) Pred ponovno uporabo garažiranih ali deponiranih
vozil je treba na njih opraviti ustrezni kontrolni pregled v
skladu z določili pravilnika o vzdrževanju železniških vozil.

(5) Ob garažiranju in deponiranju vozila se sestavi zapi-
snik s potrebnimi podatki, ki omogočajo sledljivost tehnič-
nega stanja vozila in nadaljnjih potrebnih postopkov z njim.

10. člen
(Priprava na zimo in odpravljanje posledic zime)

(1) V vlečni in tehničnovagonski dejavnosti je treba skr-
beti za odpravljanje posledic zime v zvezi z železniškimi
vozili, ki bi kakorkoli povzročale nevarnost, nerednost in
nezanesljivost železniškega prometa v zimskem času. Pri
tem je treba načrtovati ukrepe za izredne zimske razmere, ki
nastanejo ob močnem sneženju in nizkih temperaturah, pri
visokem snegu z zameti in nevarnosti plazov, ob močnih
zaledenitvah prog in elektroenergetskih naprav ipd.

(2) Izvajalci vlečne in tehničnovagonske dejavnosti mo-
rajo do 1. oktobra vsakega leta izdelati načrte ukrepov za
zavarovanje prometa pozimi.

(3) Pri rednem izobraževanju izvršilnih delavcev je tre-
ba pred začetkom zime obnoviti učne vsebine v zvezi z
ogrevanjem potniških vlakov in s tehničnimi ukrepi na vseh
vrstah vozil za delo v zimskih razmerah.

(4) V pripravo tehničnih sredstev in osebja za delo v
zimskih razmerah sodijo priprave:

– motornih vozil ter drugih strojev in naprav za odprav-
ljanje posledic zime;

– voznih sredstev, za katera so v zimskem času potre-
bni posebni ukrepi;

– pogonskih sredstev za uporabo pri nizkih temperatu-
rah;

– ročnih delovnih sredstev;
– razporedov dela osebja za fizična in mehanizirana

dela pri odpravljanju posledic zime.

11. člen
(Urejanje požarne varnosti)

(1) V vlečni in tehničnovagonski dejavnosti je treba ure-
jati požarno varnost stabilnih in mobilnih delovnih sredstev.

(2) Izvršilne delavce je treba dokazno usposabljati za
ravnanje s prenosnimi in stabilnimi gasilnimi sredstvi za ga-
šenje začetnih požarov. Praktično usposabljanje in preverja-
nje usposobljenosti izvršilnih delavcev za uporabo gasilnikov
je treba pri rednem izobraževanju dokazno ponavljati v skla-
du s predpisi.

12. člen
(Vodenje evidenc)

(1) Prevoznik, upravljavec javne železniške infrastruk-
ture in druge pravne osebe z vlečno in tehničnovagonsko
dejavnostjo morajo voditi evidence o:

– strokovni usposobljenosti in zdravstveni zmožnosti
izvršilnih delavcev;

– vrstah in številu vozil v voznem parku;
– tehničnih in eksploatacijskih podatkih vozil v voznem

parku;
– vzdrževanju vozil v voznem parku;
– modifikacijah, rekonstrukcijah in razdrtjih vozil;
– opravljenem delu vlečnih in vlečenih vozil;
– razporedih dela izvršilnih delavcev.
(2) Oblika in način vodenja evidenčnih dokumentov se

predpiše v:
– navodilu o vodenju evidenc v vlečni dejavnosti in

vzdrževalni dejavnosti vlečnih vozil;
– navodilu o vodenju evidenc v tehničnovagonski de-

javnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečenih vozil.
(3) Vse evidence o železniških vozilih se morajo hraniti

do razdrtja vozil, nato pa jih arhivirati v skladu s predpisi o
arhiviranju tehnične dokumentacije.

III. OPRAVLJANJE VLEČNE DEJAVNOSTI

13. člen
(Kraji in območja dela)

Vlečna dejavnost se opravlja v krajih in na območjih
železniških prog v Republiki Sloveniji.

14. člen
(Sredstva za delo vlečne dejavnosti)

(1) Za opravljanje vlečne dejavnosti morajo biti zago-
tovljena potrebna stabilna in mobilna delovna sredstva.

(2) Potrebna stabilna delovna sredstva so:
– objekti in naprave za vzdrževanje vozil,
– objekti za garažiranje in deponiranje vozil,
– objekti in naprave za opremo vozil s pogonskimi in

drugimi materiali.
(3) Velikost, število in opremljenost stabilnih delovnih

sredstev mora biti urejena glede na vrste in število vlečnih
vozil ter obseg vlečnega in drugega dela v zvezi z železni-
škim prometom ali uporabo vozil.

15. člen
(Uporaba lokomotiv)

Lokomotive se uporabljajo za vleko vlakov in premik ter
druge potrebe v zvezi z železniškim prometom in dejavnost-
mi upravljavca infrastrukture (npr. odstranjevanje posledic
zime, predogrevanje vlakov, preskušanje zavor vlakov, pre-
skušanje progovnih objektov ipd.).
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16. člen
(Uporaba motornikov in motornih garnitur)

Motorniki, motorne garniture ali več spetih motornikov
ali motornih garnitur se uporablja za vožnjo oziroma promet
motornih vlakov.

17. člen
(Vožnja oseb na vlečnih vozilih)

(1) Vožnja oseb na vlečnih vozilih (v nadaljnjem besedi-
lu: vozila) pomeni vožnjo oseb, ki ne upravljajo z vozilom in
se med vožnjo nahajajo v:

– vozniških in upravljalnih kabinah vozil;
– strojnih in delovnih prostorih vozil;
– potniških oddelkih motornikov in/ali motornih garni-

tur pri vožnji lokomotivskih in preskusnih vlakov.
(2) Na vozilih se sme voziti:
– osebje vlečnih vozil pri spoznavanju proge;
– osebje s predpisano dovolilnico v skladu s tretjim

odstavkom tega člena;
– osebje brez dovolilnice v skladu s četrtim odstavkom

tega člena.
(3) Dovolilnice za vožnjo na vozilih (v nadaljnjem bese-

dilu: dovolilnice) lahko pridobijo osebe, katerih delo ali de-
lovno mesto je v povezavi z železniškim prometom ali upora-
bo vozil, kakor tudi druge osebe, za katere se oceni, da so v
določenih primerih upravičene do vožnje na vozilih.

(4) Brez posebnih dovolilnic se smejo voziti na vozilih
delavci pri delu v železniškem prometu ter drugo osebje, ki
se mora voziti na vozilih po službeni dolžnosti v nadzorne,
reševalne, tehnično-preskusne in izobraževalne namene.

(5) Med vožnjo se lahko v upravljalni kabini vlečnega
vozila nahajajo skupno največ 4 osebe. V to število spada
tudi osebje vlečnega vozila. V primeru potrebe po zadrževa-
nju več oseb v upravljalni kabini vlečnega vozila (npr. tehnič-
no-preskusne in izobraževalne potrebe), je treba organizirati
menjavanje le-teh tako, da bo zadoščeno določilu tega od-
stavka in se ne ovira delo osebja vlečnih vozil.

(6) V vsaki vozniški kabini oziroma delovnem prostoru
motornega vozila za posebne namene in lahke motorne
drezine mora biti na vidnem mestu pritrjena ploščica z napi-
som števila oseb, ki smejo biti med vožnjo v vozilu. To število
se določi pri izročitvi vozila v uporabo v skladu s konstrukcij-
skimi značilnostmi vozila in namenom njegove uporabe.

(7) Pri vstopu v upravljalno kabino vlečnega vozila mo-
rajo imetniki dovolilnic in drugih identifikacijskih dokumen-
tov, ki dovoljujejo vožnjo na vlečnem vozilu, le-te brez pose-
bne zahteve pokazati strojevodji.

(8) Dovolilnice za vožnjo na vozilih so lahko stalne ali
začasne, pri čemer se:

– stalne dovolilnice izdajo za določeno časovno ob-
dobje, vendar največ za eno leto, nakar jih je treba podaljšati
ali zamenjati; te dovolilnice se izdajo na ime imetnika ali
uporabnika;

– začasne dovolilnice izdajo na ime osebe za vsako
vožnjo posebej na določeni relaciji; izdajo se lahko tudi
osebam, ki niso zaposlene v železniškem podjetju.

(9) Dovolilnico mora imetnik po preteku roka trajanja
vrniti njenemu izdajatelju oziroma pri njem podaljšati rok
veljavnosti stalne dovolilnice.

(10) Dovolilnice izdaja upravičencem iz tretjega odstav-
ka in jim podaljšuje veljavnost pristojna služba prevoznika
oziroma drugega lastnika vozila, na katerega se dovolilnica
nanaša.

18. člen
(Praktično usposabljanje na vlečnih vozilih)

(1) Pripravniki, ki se med strokovnim usposabljanjem
praktično usposabljajo za upravljanje oziroma delo na vleč-
nih vozilih, morajo imeti dovolilnico za usposabljanje na za-
devnem vozilu.

(2) Dovolilnico za usposabljanje na vozilu morajo imeti
tudi pripravniki drugih dejavnosti, če se vozijo na vozilih v
skladu s programi strokovnega usposabljanja.

(3) Dovolilnice za usposabljanje na vozilih izdajajo pri-
pravnikom pristojne službe prevoznika na zahtevo služb, ki
organizirajo in vodijo strokovno usposabljanje.

(4) Po končanem usposabljanju oziroma poteku časov-
nega roka, ki je naveden na dovolilnici, jo mora imetnik vrniti
izdajatelju.

19. člen
(Pravica upravljanja železniških pogonskih vozil)

Pravico upravljanja železniškega pogonskega vozila (v
nadaljnjem besedilu: vozilo) ima oseba, ki:

– je duševno in telesno zmožna upravljati vozilo;
– je dopolnila 21. leto starosti;
– ima ustrezno poklicno in strokovno izobrazbo, pred-

pisano za upravljavca vozil;
– se je usposabljala pod nadzorstvom osebe, ki je

strokovno usposobljena upravljati določeno vrsto vozila;
– ima opravljen strokovni izpit za upravljanje vozila
in ima pri sebi veljavno dovoljenje za upravljanje vozil s

potrjeno vrsto zadevnega vozila.

20. člen
(Pogoji za izdajo dovoljenja za upravljanje vozil)

(1) Dovoljenje za upravljanje vozil (v nadaljnjem besedi-
lu: dovoljenje) se izda na lastno zahtevo osebi, ki izpolnjuje
pogoje iz 19. člena tega pravilnika.

(2) Dovoljenje se lahko izda tudi osebi, ki upravlja vozi-
la pri usposabljanju drugih oseb ali pri preskušanju vozil po
vzdrževalnih delih in novogradnji, in ki izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega člena.

(3) Obrazec dovoljenja je naveden v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.

(4) Dovoljenje izda za nedoločen čas upravičencu or-
gan, ki je po ZVZP pristojen za izdajo dovoljenj (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).

(5) Nadaljnje vrste železniških vozil, za upravljanje kate-
rih se imetnik dovoljenja naknadno strokovno usposobi, mu
potrdi oziroma vpiše v dovoljenje pristojni organ, na podlagi
predloženega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za
upravljanje zadevnih vozil.

21. člen
(Veljavnost dovoljenja)

(1) Dovoljenje velja, dokler njegov imetnik izpolnjuje
predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti ter
zdravstvene in psihofizične zmožnosti.

(2) V uradnih zaznamkih dovoljenja lahko pristojni or-
gan imetniku dovoljenja prekliče usposobljenost za upravlja-
nje določene vrste vozila na zahtevo delodajalca, pri kate-
rem je le-ta zaposlen, če ta ugotovi, da imetnik dovoljenja ne
izpolnjuje zahtev strokovne usposobljenosti za upravljanje
zadevnega vozila.

22. člen
(Začasni odvzem dovoljenja)

(1) Dovoljenje se imetniku začasno odvzame in prepo-
ve nadaljevanje vožnje oziroma upravljanja vozila, če:
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– je zaradi njegovega telesnega ali duševnega stanja
zmanjšana njegova sposobnost za upravljanje vozila;

– ta prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje ali delov-
ne izmene;

– se ugotovi, da le-ta nima veljavnega dovoljenja ali
nima v njem potrjenega zadevnega vozila, katerega upravlja

in v drugih primerih, predpisanih v splošnem aktu na
podlagi prvega odstavka 106. člena ZVZP, v katerih se
upravljavcu vozila prepove nadaljevanje vožnje zaradi vzro-
kov, ki imajo za posledico izredno preverjanje njegove zdrav-
stvene zmožnosti in/ali strokovne usposobljenosti.

(2) Odvzem dovoljenja v skladu s prejšnjim odstavkom
lahko opravi pooblaščena oseba delodajalca, republiški in-
špektor za železniški promet in/ali drugi državni organ z
zakonsko določenimi pooblastili.

(3) Dovoljenje, ki je bilo imetniku odvzeto zaradi:
– upravljanja vozila pod vplivom alkohola, mamil, psi-

hoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
– odklonitve preskusa s sredstvi ali napravami;
– opravljenega preskusa v nasprotju z navodili proizva-

jalca sredstva ali naprave;
– odklonitve strokovnega pregleda, na katerega je bil

na zahtevo pooblaščenega delavca ali pristojnega inšpek-
torja napoten zaradi suma, da ne izpolnjuje pogojev za uprav-
ljanje železniškega vozila

se vrne imetniku po izrednem zdravstvenem pregledu.

23. člen
(Dela v zvezi z upravljanjem vozil)

(1) V upravljanje vozil sodijo naslednja dela:
– priprava vozil pred vožnjo oziroma njihovo uporabo;
– dnevni in/ali prevzemni pregled vozil;
– vožnja vlakov, premik in druga dela v skladu z na-

membnostjo vozil;
– nadzor nad vozili;
– posprava vozil po končani vožnji oziroma delu;
– primopredaja vozila.
(2) Osebje vlečnih vozil mora upravljati vlečno vozilo

oziroma voziti vlake v skladu z voznim redom ter med vožnjo
in/ali premikom upoštevati vsa določbe zadevnih predpisov,
s katerimi se določajo postopki in ravnanja za varen, urejen
in zanesljiv železniški promet.

(3) Pri okvarah vlečnih vozil med vožnjo vlakov in pre-
mikom mora osebje vlečnih vozil ravnati tako, da je zagotov-
ljena predvsem varnost železniškega prometa in čim manjše
oviranje le-tega.

(4) Postopki upravljanja vozil iz prvega odstavka in rav-
nanja ob okvarah vozil med vožnjo, se določijo v navodilu za
opravljanje vlečne dejavnosti.

24. člen
(Poznavanje prog, ranžirnih postaj, železniških vozlišč

in vlečnih vozil)
Način spoznavanja prog ranžirnih postaj, železniških

vozlišč in vlečnih vozil se določi z navodilom za opravljanje
vlečne dejavnosti.

25. člen
(Zasedba vlečnih vozil)

(1) Zasedba vozila pomeni število potrebnih izvršilnih
delavcev, ki se morajo med vožnjo nahajati v upravljalni
kabini med upravljanjem z vozilom oziroma vlakom.

(2) Vlečno vozilo, ki ga lahko ne glede na sestavo in
smer vožnje upravlja samo en strojevodja, je vozilo z enojno
zasedbo (EZ).

(3) Če se mora v upravljalni kabini vozila med vožnjo
nahajati zaradi pomoči strojevodju še drugi delavec, je vozi-
lo z dvojno zasedbo (DZ).

(4) Za enojno zasedbo vlečnih vozil morajo ta izpolnje-
vati posebne konstrukcijske pogoje, ki so določene v pravil-
niku o tehnično-tehnološki skladnosti železniških vozil.

(5) Zasedba vozila mora biti navedena v obratovalnem
dovoljenju vozila.

26. člen
(Premikanje vozil za lastne potrebe)

(1) Premikanje vozil za lastne potrebe pomeni upravlja-
nje vozil pri vožnji, ki ni namenjena javnemu železniškemu
prometu. To je upravljanje vozil pri vožnji po industrijskih
tirih, območjih vlečnih enot, v delavnicah ipd., za potrebe
opremljanja vozil, vzdrževanja, priprave pred uporabo, pos-
prave po končani uporabi itd.

(2) Delavci, ki upravljajo vlečna vozila pri premikanju v
zvezi s prejšnjim odstavkom, morajo izpolnjevati najmanj
predpisane pogoje, ki veljajo za strojevodjo za premik.

(3) Delavci, ki opravljajo premik motornih vozil za pose-
bne namene in lahkih motornih drezin, morajo imeti potrdilo
o usposobljenosti za upravljanje teh vozil pri premiku. Nave-
deno potrdilo izda delavcem delodajalec na podlagi pouče-
vanja in preverjanja usposobljenosti s strani pooblaščenega
strokovnjaka za varnost pri delu.

(4) Način opravljanja premika vozil izven železniškega
prometa mora biti predpisan v poslovnih redih organizacij-
skih enot in podjetij, na območjih katerih se takšen premik
opravlja. Ti poslovni redi morajo biti usklajeni s poslovnimi
redi železniških postaj, na katere so priključene njihove tirne
naprave.

IV. OPRAVLJANJE TEHNIČNOVAGONSKE
DEJAVNOSTI

27. člen
(Pojmi krajev in območij dela)

Tehničnovagonska dejavnost se opravlja v krajih in na
območjih železniških prog v Republiki Sloveniji.

28. člen
(Delovna sredstva na službenih mestih)

(1) Za opravljanje dela morajo biti na službenih mestih
TVD na razpolago ročna in druga delovna sredstva, ki so
potrebna za pregledovanje in popravila vagonov.

(2) Vrste in količino delovnih sredstev na posameznih
službenih mestih TVD določi podjetje v skladu s tehničnimi
pravili pregledovanja vagonov ter potrebami glede na vrste
in obseg opravljanja dela.

(3) Postavitev in ukinitev pregledovalnih in drugih slu-
žbenih mest je v pristojnosti podjetja glede na pomembnost,
zahtevnost in obseg železniškega prometa na posameznih
prometnih mestih železniškega omrežja.

29. člen
(Tehnični statusi vagonov)

Tehnični status vagonov pomeni njihovo tehnično sta-
nje, glede na uporabnost in potrebna ravnanja, ki jih mora
TVD upoštevati med njihovim pregledovanjem in pri določa-
nju postopka z vagoni. Vagoni se obravnavajo v skladu z
naslednjimi statusnimi pojmi:

– brezhibni vagoni,
– pokvarjeni vagoni,
– izločeni vagoni,
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– olistani vagoni,
– garažirani vagoni,
– deponirani vagoni.

30. člen
(Pregledovalni delavci in primopredaja službe)

(1) Delavci tehničnovagonske dejavnosti, ki so uspo-
sobljeni za pregledovanje vagonov, so:

– pregledniki vagonov,
– nadzorniki preglednikov vagonov,
– kontrolno-prevzemni delavec za vagone.
(2) Za zagotovitev nemotenega in neprekinjenega pro-

cesa dela na pregledovalnih mestih morajo nadzorniki pre-
glednikov vagonov in pregledniki vagonov (v nadaljevanju
tega poglavja: delavci) opravljati primopredajo službe.

(3) Na službenih mestih z neprekinjenim delom (24 ur
dnevno) se mora opravljati pisna in ustna primopredaja slu-
žbe.

(4) Način primopredaje in obvezne vsebine obveščanja
pri tem določi podjetje v poslovnih redih pregledovalnih
mest.

31. člen
(Poznavanje pregledovalnih in drugih službenih mest)

(1) Delavci tehničnovagonske dejavnosti, ki prvič oprav-
ljajo delo na določenem pregledovalnem mestu in/ali dru-
gem službenem mestu, morajo biti pred začetkom dela sez-
nanjeni s tehnološkim procesom dela in krajevnimi razmera-
mi na tem pregledovalnem oziroma službenem mestu.

(2) Preglednik vagonov in nadzornik preglednikov va-
gonov, ki prvič nastopi delo na nekem službenem mestu,
mora pred začetkom samostojnega opravljanja dela na tem
službenem mestu opravljati delo pod nadzorom v eni dnevni
in eni nočni delovni izmeni.

32. člen
(Naloge tehničnovagonske dejavnosti)

Naloge tehničnovagonske dejavnosti so poleg nalog,
naštetih v 2. členu:

– tehnični pregled vagonov, ki se opravlja:
– pred uporabo (uvrstitvijo potniških vagonov v potni-

ške vlake) oziroma nakladanjem tovornih vagonov;
– po nakladanju oziroma pred uvrstitvijo v vlak;
– po razložitvi oziroma uporabi;
– po poškodbi ali iztirjenju;
– kot periodično pregledovanje garažiranih in depo-

niranih vagonov;
– na zahtevo postajnega ali vlakovnega osebja;

– določanje postopkov s pokvarjenimi vagoni;
– preskušanje delovanja zavor vlakov;
– sprotna popravila vagonov brez izločanja iz prometa;
– sprotna popravila vagonov z izločanjem iz prometa;
– nega in oprema vlečenih in vlečnih vozil;
– skrb za vzdrževanje vagonov;
– sodelovanje pri nabavi vagonov, materialov in rezer-

vnih delov;
– vodenje evidenc in drugih tehničnih podatkov o va-

gonih, pomembnih za varen železniški promet.

33. člen
(Pregled vagonov pred uvrstitvijo v vlake)

(1) Pregled vagonov se opravi pred vsako uvrstitvijo teh
v vlake. Na postajah s pregledovalnim mestom pregledajo
vagone pregledniki vagonov, na ostalih postajah pa postaj-
no osebje, ki ga delodajalec določi in ustrezno usposobi.

(2) Pregled vagonov obsega sistematični pregled nji-
hovih delov in sklopov, ne da bi jih pri tem razstavili, ter
pregled naklada tovornih vagonov. S pregledom vagonov se
ugotavlja njihovo tehnično stanje in pravilna naloženost to-
vornih vagonov, s ciljem zagotavljanja varnega in urejenega
železniškega prometa in kakovostnih prevoznih storitev v
potniškem in tovornem prometu.

(3) Pri pregledu vagonov pred nakladanjem in uvrstitvi-
jo v vlake se ugotovi, ali so le-ti brezhibni in primerni za
promet oziroma za zahtevano vrsto tovora. Posebno pozor-
nost je treba posvetiti vagonom, ki so določeni za naklada-
nje nevarnega blaga.

(4) Pregled notranjosti vagonov s spremljevalcem (spal-
ni, ležalni, jedilni, bifejski vagoni, ipd.) mora opraviti sprem-
ljevalec vagona in o ugotovljenih nepravilnostih obvestiti pre-
glednika vagonov.

(5) Pred nakladanjem izrednih pošiljk pregledniki vago-
nov ugotavljajo brezhibnost in ustreznost vagonov na zahte-
vo postaje, ki je vagone odredila za prevoz izrednih pošiljk.
Pred tehničnim pregledom vagonov morajo biti pismeno
obveščeni o vseh pogojih, ki jih morajo le-ti izpolnjevati.

(6) Vagoni se pregledajo po nakladanju zaradi ugotovi-
tve njihove brezhibnosti na enak način kot pred naklada-
njem. Dodatno se preveri pravilnost naloženosti tovornih
vagonov ter obstoj morebitnih poškodb, povzročenih med
nakladanjem.

(7) Postajno osebje pregleda vagone po končanem na-
kladanju ter ugotovi pravilnost naloženosti (pri zaprtih vago-
nih neposredno pred njihovim zapiranjem) in obstoj morebit-
nih nasilnih poškodb, povzročenih med nakladanjem. Pre-
veri se tudi stanje snemljivih delov.

(8) Če vagon ni pravilno naložen in je treba opraviti
popravilo naloženosti mora preglednik vagonov o tem obve-
stiti postajno osebje.

(9) Pri tehničnem pregledu vagonov po nakladanju iz-
rednih pošiljk morajo pregledniki vagonov ugotoviti, ali so:

– vagoni brezhibni (nimajo tehničnih napak, ki jih pri
praznem vagonu ni bilo mogoče ugotoviti);

– vagoni pravilno naloženi;
– izpolnjeni pogoji za prevoz izredne pošiljke;
– med nakladanjem na vagonih povzročene poškod-

be.
(10) Po opravljenem tehničnem pregledu in ugotovitvi

brezhibnosti ter pravilne naloženosti vagonov z izrednimi
pošiljkami, morajo pregledniki vagonov to potrditi s podpi-
som na predpisanem obrazcu, določenem v predpisih za
prevoze izrednih pošiljk.

(11) V določenih primerih, ki jih določi podjetje, mora
na pregledovalnih mestih pregledati vagone tudi osebje dru-
gih dejavnosti.

34. člen
(Pregledovanje vagonov naloženih

z nevarnim blagom)
(1) Pri pregledovanju vagonov, naloženih z nevarnim

blagom, je treba ugotavljati, ali so upoštevani vsi pogoji in
zahteve v skladu z RID (Priloga C h COTIF in njene priloge)
in določbe prometnega pravilnika v zvezi z uvrščanjem teh
vagonov v vlake.

(2) Pri pregledovanju vagonov, naloženih z nevarnim
blagom, je treba ugotoviti, ali:

– so vagoni označeni z ustreznimi nalepkami nevarno-
sti glede na naloženo nevarno blago;

– so izpolnjeni tehnično-konstrukcijski pogoji vagonov
za prevažanje zadevnega nevarnega blaga (npr. ščitne plo-
čevine proti iskram iz koles, ustrezna konstrukcija posod
vagonov cistern ipd.);
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– so ustrezno zaprte, plombirane in zavarovane izpu-
stne odprtine, vrata, lopute ipd., skozi katera bi se lahko
blago izgubljalo ali odtujevalo;

– se ne izgublja nevarno blago iz vagona (iztekanje
tekočin, uhajanje plina ipd.).

35. člen
(Pregledovanje vagonov v vlakih)

(1) Pregledovanje vagonov v vlakih je treba opravljati:
– pred odhodom vlakov na izhodnih postajah;
– med vožnjo na medpotnih postajah;
– po prihodu na končne postaje;
– pri primopredaji na mejnih postajah ali na postajah

menjave prometa v skladu s sporazumi z železniškimi podje-
tji drugih držav, če so ti sklenjeni, sicer pa v skladu s spora-
zumoma RIC in RIV.

(2) Po sestavi vlakov na izhodnih postajah in po priho-
du vlakov na končne postaje se pregledajo vsi vanje uvršče-
ni vagoni.

(3) Pri izvozu in uvozu vlakov s in na postaj(e), morajo
biti le-ti opazovani. Opazovanje izvozečih in uvozečih vlakov
s strani postajnega osebja in preglednikov vagonov se uredi
s postajnimi poslovnimi redi in s poslovnimi redi pregledo-
valnih mest TVD.

(4) Če se pri opazovanju izvozečega vlaka ugotovi ne-
pravilnost, ki ogroža varnost prometa in/ali naklada, se mo-
ra poskrbeti za takojšnjo zaustavitev vlaka in odpravo nepra-
vilnosti, po možnosti že na izhodni, najpozneje pa na na-
slednji postaji.

(5) Na medpotnih postajah vlakov, na katerih so pre-
gledovalna mesta, pregledniki vagonov pregledajo vagone
in druga vozila, če imajo vlaki voznoredni postanek daljši od
30 minut. Te vlake določi podjetje v poslovnikih pregledo-
valnih mest.

(6) Na mejnih postajah se opravlja tehnična primopre-
daja vagonov med železniškimi podjetji v skladu s sporazu-
moma RIC in RIV ali s sporazumi z železniškimi podjetji
drugih držav. V primeru slednjih se upoštevajo določbe UIC
Objave, št. 579-2 (pogoji za predajen tehnični pregled to-
vornih vagonov).

36. člen
(Pregled vagonov po poškodbah

in izrednem dogodku)
(1) Poškodovane in druge vagone, za katere se sumi,

da so bili poškodovani pri nakladanju, razkladanju ali izre-
dnem dogodku, je treba pregledati zaradi ugotovitve:

– vzroka poškodb,
– obsega poškodb,
– sposobnosti vagonov za vožnjo,
– določanja postopka z vagonom,
– približne višine povzročene škode.
(2) Po izrednem dogodku se opravijo predpisane izmer-

jave in ugotovi tekalna sposobnost poškodovanih vagonov
in določi nadaljnji postopek z vagonom.

(3) Če so vagoni po izrednem dogodku sposobni za
prevoz le s posebnimi pogoji (zmanjšana hitrost, kot priklo-
pnik, kot sklepni vagon, vagon s preseženim nakladalnim
profilom itd.), se ti določijo na osnovi ugotovitev pri pregledu.

37. člen
(Pregled garažiranih in deponiranih vagonov)

(1) Garažirane in deponirane vagone je treba predati
postaji v varovanje, kjer se morajo redno pregledovati zaradi
preverjanja njihove uporabne brezhibnosti (garažirani) oziro-
ma sposobnosti za prevoz (deponirani).

(2) Pregled garažiranih potniških vagonov se opravlja:
– dnevno, s pregledom zunanjosti vagonov (morebitno

povzročene poškodbe, stanje plombirnih sredstev), v prime-
ru ugotovljenih poškodb ali odstranjenih plombirnih sredstev
je treba s pristojnim postajnim osebjem opraviti komisijski
pregled vagonov;

– mesečno, s pregledom notranjosti vagonov ter me-
sečnim pregledom akumulatorskih baterij.

(3) Garažirani tovorni vagoni se pregledajo vsake 3 me-
sece, pri čemer se opravi popolni preskus zavor in se jih
premakne za najmanj 50 m.

(4) Pred prevozom deponiranih vagonov se ti pregleda-
jo, s preverjanjem njihove sposobnosti za prevoz in popol-
nim preskusom zavor. Če so vagoni sposobni za prevoz le s
posebnimi pogoji (zmanjšana hitrost, kot priklopnik, kot skle-
pni vagon, vagon s preseženim nakladalnim profilom itd.), je
treba te določiti in vagone ustrezno olistati.

38. člen
(Zahteve glede brezhibnosti vagonov)

(1) Pri pregledovanju vagonov, namenjenih za upora-
bo, se mora ugotoviti, ali izpolnjujejo pogoje za njihovo
brezhibnost oziroma za uvrstitev v železniški promet. Vagoni
so brezhibni, če:

– so na njih ustrezni napisi in oznake;
– so redno vzdrževani (v rokih opravljene revizije in

kontrolni pregledi);
– niso poškodovani;
– pravilno delujejo zavore;
– so čisti;
– so tovorni vagoni naloženi v skladu s predpisi o na-

kladanju;
– so potniški vagoni:

– opremljeni s sanitarnimi sredstvi;
– opremljeni s predpisanimi protipožarnimi sredstvi;
– opremljeni s predpisanim priborom za prvo po-

moč;
– ustrezno ogreti,
– opremljeni s predpisano spremno dokumentacijo.

(2) Pri pregledu zavor je treba ugotoviti, ali deli zavor-
nega sistema niso poškodovani ali izrabljeni. Pri preskusu
delovanja zavor je treba preskusiti njihovo delovanje (zavira-
nje in popuščanje) v skladu z določili pravilnika o zavorah,
varnostnih in posebnih napravah ter opremi železniških vozil
in na njegovi podlagi izdanih internih aktov.

39. člen
(Ravnanje s pokvarjenimi vagoni)

(1) Vagone, ki se pokvarijo med vožnjo v vlakih, je
treba, če se le da, popraviti brez izločanja iz vlakov. Če
popravilo ni mogoče, varnost železniškega prometa pa ni
ogrožena, je treba vagone napotiti v popravilo v delavnico ali
njihovemu lastniku.

(2) Če se vagon pokvari na odprti progi ali na postaji,
kjer ni preglednikov vagonov, o okvari in postopku z vago-
nom odloči strojevodja. Kolikor o tem ne more odločiti, se o
tem obvesti najbližje pregledovalno mesto TVD, ki organizira
usposobitev takšnega vagona za vožnjo do naslednje ali
končne postaje ali v delavnico.

(3) Pokvarjene vagone, ki bi z nadaljevanjem vožnje
kakorkoli ogrožali varnost železniškega prometa, je treba
usposobiti za varno vožnjo, ki lahko poteka s hitrostjo, ki se
določi glede na stanje vagona.

(4) Osebje tehničnovagonske dejavnosti mora olistati
vse pokvarjene vagone v vlakih, ki jih ni mogoče popraviti
brez izločitve iz vlakov.
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(5) Pokvarjeni vagoni se olistajo na obeh bočnih stra-
neh vagona na za to določena mesta.

(6) Če nepravilnosti na potniških vagonih ne ogrožajo
varnosti železniškega prometa ali osebne varnosti potnikov
in železniških delavcev, se lahko pošljejo v popravilo v delav-
nico ali lastniku po končani vožnji.

(7) Če nepravilnosti na tovornih vagonih ne ogrožajo
varnosti železniškega prometa oziroma naloženo blago zara-
di tega ne bo poškodovano ali izgubljeno, se lahko pošljejo
v popravilo v delavnico ali lastniku po njihovi razložitvi.

(8) Za olistanje pokvarjenih vagonov, ki se bodo predali
železnici druge države, se izvedejo postopki in uporabljajo
predpisane mednarodne nalepke oziroma obrazci v skladu z
določili sporazumov RIC in RIV.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(Drugi akti, izdani na podlagi tega pravilnika)

Prevoznik mora do 1. 1. 2003 izdati naslednje interne
akte:

– navodilo za opravljanje vlečne dejavnosti,
– navodilo za opravljanje tehničnovagonske dejavno-

sti,
– navodilo o vodenju evidenc v vlečni dejavnosti in

vzdrževalni dejavnosti vlečnih vozil,
– navodilo o vodenju evidenc v tehničnovagonski de-

javnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečenih vozil.

41. člen
(Prenehanje uporabe predpisov)

Z uveljavitvijo tega pravilnika in navodil se prenehajo
uporabljati:

– pravilnik za vleko na Jugoslovanskih železnicah (Pra-
vilnik 243 SJŽ, št. 4335/66);

– pravilnik tehnično-vozovne dejavnosti (Pravilnik 251
SJŽ, št. 16/13-88);

– navodilo za upravljanje samčno zasedenih vlečnih
vozil pri vleki na progah Jugoslovanskih železnic (Navodilo
248 SJŽ, št. 29-30/86);

– navodilo za delo strojnega osebja (Navodilo 246 SJŽ,
št. 1550/II-67);

– navodilo za vozovnega preglednika (Navodilo 253
SJŽ, št. 5-16/01-90);

– navodilo za vodenje evidenc v dejavnosti vleke vlakov
in vzdrževanja vlečnih vozil na JŽ (Navodilo 236 SJŽ, št.
303/1-84);

– navodilo za vodenje evidenc tehničnovozovne dejav-
nosti in zbirka TK obrazcev na JŽ (navodilo 254 SJŽ, št.
2730/63);

– navodilo za promet motornih vlakov (249-SJŽ, št.
27-1/82-29).

42. člen
(Uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 2610-5/2002/6-0503
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA

2713. Odredba o ureditvi prometa na območju mesta
Ajdovščina

Na podlagi 33. in 76. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradni glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), 3.
člena odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št.
20/01) je Občinski svet občine Ajdovščina dne 6. 6. 2002
sprejel

O D R E D B O
o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina

1. člen
S to odredbo se v mestu Ajdovščina določi:
– enosmerne ceste,
– prepoved prometa v obeh smereh,
– steze za pešce in kolesarje.

2. člen
Enosmerno urejen promet poteka po naslednjih ce-

stah (ulicah oziroma delih ulic) in v opisani smeri:
1. Prešernovi ulici, od križišča z Goriško cesto do

hišne številke 12,
2. Gregorčičevi ulici, od Lavričevega trga do križišča s

Cesto 5. maja,
3. Ulica Lokarjevega drevoreda, od križišča s Cesto

5. maja do križišča s Prešernovo ulico,
4. Goriški ulici (za lekarno), od križišča s Cesto 5. maja,

do križišča z Župančičevo ulico,
5. Štrancarjevi ulici, od križišča s Cesto IV. Prekomor-

ske brigade, do Cankarjevega trga,
6. delu Slomškove ulice, od hišne številke 6 do hišne

številke 30 in po ločenem odcepu te ulice od hišne številke
11 do hišne številke 22,

7. krožni cesti mimo C2 (za banko NKBM), v smeri od
vzhoda proti zahodu,

8. delu Vojkove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske
ceste,

9. delu Kosovelove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske
ceste,

10. delu Kidričeve ulice, od Bevkove ulice do Idrijske
ceste,

11. krožni cesti mimo C3, (od poslovnega objekta
Tovarniška cesta 2/a do križišča s povezovalno cesto Gori-
ška cesta – žel. postaja – Tovarniška cesta),

12. delu povezovalne ceste Goriška cesta – žel. posta-
ja – Tovarniška cesta, od križišča s cesto mimo C3 do
Tovarniške ceste.

3. člen
Prepovedi prometa v obe smeri:
1. del Šibeniške ulice, od Lavričevega trga do Ceste

5. maja,
2. delu Vilharjeve ulice, od Lavričevega trga do križišča

s povezovalno cesto mimo srednje šole Veno Pilon.
Ne glede na prepoved, določeno v prejšnjih dveh toč-

kah, je promet dovoljen za stanovalce in dostavo.

3. Trg I. slovenske vlade.
Ne glede na prepoved, določeno v prejšnji točki, je

promet dovoljen za dostavo.

4. člen
Steze za pešce in kolesarje:
1. javna pot od križišča s Cesto IV. Prekomorske briga-

de, do podhoda pri blagovnici Merkator Nanos,
2. javna pot od spominskega obeležja ob Cesti IV.

Prekomorske brigade, do stanovanjskih blokov na Vilharjevi
ulici 28/A.

5. člen
Komunalno stanovanjska  družba iz Ajdovščine kot vzdr-

ževalec ulic in trgov je dolžna poskrbeti za postavitev cestno
prometne signalizacije skladno z določili pravilnika o pro-
metni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Uradni list RS
št. 46/00), v roku 30 dni po uveljavitvi te odredbe. Mikrolo-
kacija in vrsta postavitve cestno prometne signalizacije se
določi na terenskem ogledu, na katerem sodelujejo pred-
stavniki upravljavca, vzdrževalca in policije.

6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 5/92, 4/93).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-40/02
Ajdovščina, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

2714. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Urad-
no glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), je Občinski
svet Občine Ajdovščina na seji dne 11. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj

kmetijstva

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji, me-

rila in postopek za dodeljevanje sredstev, ki so v odloku o
vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina namenjena za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, in sicer za naslednje namene:
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– za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zem-
ljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in
živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja eko-
loškega kmetovanja, skladno s 3. členom tega pravilnika,

– za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju
investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v na-
kup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč, skladno s 5. členom tega
pravilnika,

– za sofinanciranje namenov s področja pospeševanja
celostnega razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetij-
stva, skladno s 7. členom tega pravilnika,

– za sofinanciranje projektov za razvoj turistične po-
nudbe na kmetijah, skladno s V. poglavjem tega pravilnika.

2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo, če predstavljajo

spodbudo za izvedbo investicij in projektov oziroma, če je
pomoč nujno potrebna.

Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, so
upravičene:

a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo
in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dode-
ljevanje sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, na obmo-
čju Občine Ajdovščina. Do sredstev so upravičene tudi fizič-
ne in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež
podjetja v Občini Ajdovščina, zemljišča ki se obdelujejo in s
katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po 3. in 5. členu
tega pravilnika, pa ležijo na območju katastrskih občin: Slap,
Erzelj, Vrhpolje in Budanje.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
vsaj dva od naslednjih splošnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in inva-
lidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije oziro-
ma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki
ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima
mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar pomeni, da
posluje pozitivno v predhodnem letu,

– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in za-

raščena kmetijska zemljišča.
Kot prvi prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje prve

alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.
Kot drugi (podrejeni) prednostni kriterij se šteje izpol-

njevanje tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstav-
ka.

Mnenje o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni, predloži kme-
tijsko svetovalna služba (v nadaljevanju: KSS), v obliki ugo-
tovitve o izpolnjevanju pogojev, v okviru strokovnega mne-
nja, ki ga priloži k vsaki na razpis prispeli vlogi.

Pogoji in kriteriji za posamezne namene, ki veljajo po
tem pravilniku za kmetijo, veljajo enako tudi za kmetijsko
gospodarstvo.

V primeru, da je višina razpoložljivih sredstev nižja od
višine zaprošenih sredstev po posameznem namenu, zado-
stuje pa najmanj za dodelitev v celoti tistim prosilcem, ki
izpolnjujejo prednostne kriterije, se višina morebitnih preo-
stalih sredstev odobri ostalim prosilcem, ki niso bili uvrščeni
po prednostnih kriterijih, v sorazmerno nižjem znesku.

Če je višina preostalih sredstev tako nizka, da delitev
med prosilce, ki niso bili uvrščeni po prednostnem kriteriju,
ne bi bila smiselna, se sredstev ne dodeli;

b) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost iz Občine Ajdovščina, društva oziroma združenja s
področja kmetijstva, s sedežem in območjem delovanja v
Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosilci, za dodeljeva-
nje sredstev po 7. členu tega pravilnika;

c) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo
in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dode-
ljevanje sredstev po V. poglavju tega pravilnika, na območju
Občine Ajdovščina. Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj
enega od naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in inva-
lidsko zavarovan iz kmetijstva ali ima status kmeta,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki
ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima
mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let).

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sred-
stev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne
pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne po-
moči, da za namen za katerega pridobiva državno pomoč ni
prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil medna-
rodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel.

Investicije za katere se dodelijo sredstva državne po-
moči, morajo biti začete v tekočem letu.

Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s
strani Kmetijske svetovalne službe.

II. DODELJEVANJE SREDSTEV V NEPOVRATNI
OBLIKI

3. člen
Pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioni-

ranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov,
investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetij-
skih zemljišč, pospeševanja ekološkega kmetovanja, sofi-
nanciranja kemijske analize zemlje in sofinanciranja stro-
škov zbiranja in transporta mleka so po posameznih name-
nih naslednji:

a) za obnovo vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah, ki

so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju meliora-
cij in komasacij se sredstev ne dodeli,

– najmanjša površina obstoječih vinogradov in matič-
njakov na kmetijo je 0,5 ha,

– najmanjša letna površina obnove vinograda oziroma
matičnjaka je 0,15 ha,

– najmanjša gostota sajenja vinograda je 3000 kom/ha
bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za
območje Vipavske doline.

Višina sredstev za obnovo vinograda oziroma matičnja-
ka znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije
vendar največ, odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%
višina sredstev 300.000 SIT/ha 400.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, ze-
meljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme;

b) za obnovo sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, jablane in hruške

je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo
0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha,

– najmanjša letna površina obnove intenzivnega sadov-
njaka je 0,15 ha za vse sadne vrste,
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– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji je najmanjša
letna obnova za breskve, jablane in hruške 0,4 ha, za ostale
sadne vrste pa 0,2 ha,

– najmanjši letni obseg ureditve travniškega nasada je
omejen s številom sadik na 50 sadik,

– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
– zastopane so sorte, ki so priporočene za pridelavo v

Sloveniji.
Višina sredstev za napravo travniškega nasada znaša

do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije vendar ne
več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po 1000 SIT na
posajeno sadilo.

Višina sredstev za napravo sadovnjaka znaša do 30%
upravičenih stroškov investicije vendar največ, odvisna od
naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%
višina sredstev 300.000 SIT/ha 350.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, ze-
meljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme;

c) za agromelioracijo travnikov in urejanje pašnikov:
– najmanjša površina obstoječih travnikov in pašnikov

na kmetiji je 2 ha,
– najmanjša letna površina agromelioracije travnikov

oziroma ureditve pašnikov je 1 ha,
– živinoreja je dejavnost kmetije,
– agromelioracija je v skladu s sodobnimi tehnološkimi

navodili,
– za urejene površine je zagotovljeno koriščenje po

normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha in največ 2 GVŽ/ha,
– izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev za agromelioracijo travnika oziroma pa-

šnika znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, vendar največ 50.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, mreže, zemeljskih del, založnega gnojenja, po-
stavitve napajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji travni-
kov oziroma urejanju pašnikov ter ostale potrebne opreme;

d) za investicije v vrtnarstvu, in sicer:
– nakup novega rastlinjaka,
– najmanjša površina novega rastlinjaka je 200 m2,

oziroma v primeru dogradnje 100 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov,
– nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je 3.000 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov,
– nakup specialne mehanizacije in opreme za vrtnar-

stvo:
– kriterij koriščenja za kupljeno mehanizacijo in opre-

mo: za površine rastlinjaka najmanj 200 m2, za zunanje
površine najmanj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih

stroškov investicije.
Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa opre-

me, ki so predmet zahtevka za dodelitev sredstev in se
izkažejo z ustreznim računom:

e) za urejanje nasadov jagodičevja:
– najmanjše število posajenih sadik je 5000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene sorte za Sloveni-

jo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških priporoči-

lih,
– izdelan je program trženja pridelkov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih
stroškov investicije, ne smejo pa presegati 30% vrednosti
sadik.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
ograditve nasada, zemeljskih del, založnega gnojenja, fizič-
nega dela pri napravi nasada ter ostale potrebne opreme;

f) za nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja obdelovalna kmetij-

ska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje od 0,3 ha ali

predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega
kosa zemljišča istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za intenzivno kmetij-
sko pridelavo, oziroma se na njem že izvajajo agromelioracij-
ska dela.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti kupnine, ven-
dar največ 535.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kme-
tijskega zemljišča;

g) za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali
adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno zgrajenih stoji-
ščih,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-
dobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli za dodatno
zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za najmanj 5 krav
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost, v višini 74.900 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 govejih pitancev in krav dojilj v dolini,
oziroma za najmanj 15 govejih pitancev in krav dojilj na
območjih z omejenimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stoji-
šče,

– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih pasem, v višini
10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 50 živali drobnice mesnih pasem, v višini
10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 plemenskih svinj, v višini 32.100
SIT/stojišče,

– za najmanj 40 prašičev pitancev, v višini 18.300
SIT/stojišče,

– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v višini 74.900
SIT/stojišče.

2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za dodatno zgra-
jena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 3 krave, v višini 42.800 SIT/stojišče,
– za najmanj 8 govejih pitancev in krav dojilj, v višini

26.750 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mesnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini 16.050 SIT/sto-

jišče,
– za najmanj 20 prašičev pitancev, v višini 10.000

SIT/stojišče,
– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v višini 37.450

SIT/stojišče.
Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov

investicije, vendar ne več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi
dodelili na dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stojišče,
znesek, ki je določen po prvi in drugi alinei g) odstavka 3.
člena tega pravilnika.

Med upravičene stroške investicij v novogradnje oziro-
ma adaptacije živinorejskih objektov se štejejo stroški grad-
beno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
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elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora;

h) za nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za namakanje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov oziroma 0,3 ha

kmetijskih površin, na katerih je vzpostavljena vrtnarska pro-
izvodnja,

– za kupljeno opremo je zagotovljeno koriščenje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije.
Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški

kupljene namakalne opreme. Med upravičene stroške inve-
sticije se ne štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje na-
makalne opreme;

j) za spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali društvo, ki združu-

je ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vključeno v kontro-

lo vsaj še 3 leta od prejema zadnje podpore.
Višina sredstev znaša do 100% upravičenih stroškov

ekološkega nadzora kmetijskih gospodarstev.
Med upravičene stroške se šteje strošek ekološke kon-

trole kmetijskega gospodarstva, ki se izkaže z ustreznim
računom;

k) za spodbujanje premeščanja živinorejskih kmetij iz
mestnih jeder ter spodbujanje tehnološkega posodabljanja
živinorejskih objektov:

– pri premestitvi živinorejske kmetije se stalež živali ne
zmanjša,

– živinorejska dejavnost na stari lokaciji se prekine,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo predloga inve-

sticij v kmetijstvu,
– izkazana nujnost posodobitve živinorejske kmetije,
– izdelan elaborat tehnološke posodobitve živinorejske

kmetije.
Višina sredstev za premestitev oziroma tehnološko po-

sodobitev živinorejske kmetije znaša do 10% vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije, oziroma največ 1,5 mio SIT.

Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški
gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški stroj-
nih in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški
opreme ter stroški inženiringa in nadzora;

l) za spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zmanjša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja

se ne dodeli.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih

stroškov investicije, vendar ne več kot znesek, ki ga dobi-
mo, če bi dodelili po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za
krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za bike oziroma teli-
ce. Višina sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-
obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora;

m) za spodbujanje urejanja starih, obstoječih gnojišč:
– mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že pred-

videna v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sred-
stev ne dodeli,

– ureditev gnojišča je skladna s predpisi o graditvi to-
vrstnih objektov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih
stroškov investicije, vendar največ 2.000 SIT/m2.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-
obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora;

n) sofinanciranje analiz zemlje:
– sofinancira se stroške izdelave kemijske analize zem-

lje.
Višina sredstev znaša do 50% vrednosti upravičenih

stroškov.
Med upravičene stroške se šteje strošek kemijske ana-

lize zemlje;
o) sofinanciranje stroškov zbiranja mleka:
– sofinancira se strošek zbiranja mleka,
– pozitivno mnenje komisije za pripravo predloga inve-

sticij v kmetijstvu.
Višina sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, na

območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
oziroma do 40% upravičenih stroškov, na ostalih območjih.

Med upravičene stroške pri sofinanciranju stroškov zbi-
ranja mleka se štejejo stroški zbiranja in transporta mleka od
proizvajalca do mlekarne ter stroški organizacije zbiranja.

4. člen
Višino subvencij določi občinski svet za vsako leto

oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej,
veljajo pogoji iz prejšnjega razpisa za naslednji razpis. Višina
subvencij v tem pravilniku je določena za leto 2002

Vse subvencije po namenih iz 3. člena tega pravilnika
se izplača po izvedenih delih oziroma opravljenih nakupih,
na podlagi ogleda izvedene investicije

Ogled izvedenih investicij opravi strokovna komisija, ki
jo imenuje župan. Ogled se opravi v sestavi najmanj dveh
članov strokovne komisije. Ta komisija je lahko sestavljena
iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpi-
ranja vlog in izbora prejemnikov sredstev in iz istih članov kot
strokovna komisija, ki nadzira namensko rabo dodeljenih
sredstev.

III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI
NAJEMANJU KREDITOV

5. člen
Splošni pogoji in kriteriji za subvencioniranje obrestne

mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proiz-
vodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnil-
ne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, pod
katerimi se sredstva delijo prejemnikom, so:

Doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita,
pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačeva-
nja 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je doba
odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT je doba odplačevanja
10 let.

Prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno
mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamez-
no proračunsko obdobje določi občinski svet.

Najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero,
ki ga investitor lahko pridobi je 10 mio SIT.

Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hipo-
teka, z izjemo kredita do višine 1 mio SIT, kjer je skladno s
pogoji banke, možnost zavarovanja kredita s poroki.

Enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada pre-
jemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z
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dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kredi-
tojemalcem subvencionira celotna obrestna mera.

Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin
(kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup
oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let.

Potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdob-
ju, ki ga natančneje določa javni razpis.

Poleg splošnih pogojev in kriterijev, se glede na posa-
mezne namene investicij upošteva še naslednje pogoje in
kriterije:

a) za investicije za povečevanje prireje mleka in mesa
na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih
kreditih:

– za novogradnje in adaptacije hlevov za govedo, dro-
bnico in konje, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linija molže, linija
spravila krme in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov, kombinirano z naj-
manj 10 plemenskimi svinjami in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih objektov mini-
malnega obsega, najmanj za število živali, ki je opredeljeno
za dodelitev podpor pri novogradnjah točke g) 3. člena tega
pravilnika,

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih
stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere
kreditom najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicij pri novogradnjah in
adaptacijah hlevov se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del
(stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.

Upravičeni stroški investicij pri nakupu hlevske in dvori-
ščne opreme se štejejo stroški nakupa strojev oziroma opre-
me.

Prosilci morajo:
– imeti zagotovljenih toliko kmetijskih zemljišč v lasti

oziroma v najemu, da zagotavljajo funkcioniranje dokonča-
ne investicije, kar strokovna komisija oceni iz priložene do-
kumentacije,

– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investici-
je, skupaj s predračuni,

– za kredit, ki je višji od zneska, določenega v javnem
razpisu, mora biti izdelan poslovni načrt investicije z viri
financiranja ter strokovnim mnenjem pristojne KSS,

– za kredit, ki je nižji od tega zneska, se zahteva opis
investicije s strokovnim mnenjem pristojne KSS;

b) za investicije v posodabljanje strojnega parka na
kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kredi-
tih:

– za nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikole-
snim pogonom in varnostno kabino,

– za nakup sodobnih strojev v poljedelstvu, travništvu,
trajnih nasadih in vrtnarstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehanizacije,
– za nakup opreme in strojnih linij za predelavo in do-

delavo kmetijskih pridelkov na domu.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencioni-
rane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilni-
kom.

Med upravičene stroške investicije pri posodabljanju
strojnega parka na kmetijah se štejejo stroški nakupa strojev
oziroma opreme.

Prosilci morajo:
– dokazati upravičenost investicije,
– izdelati finančno konstrukcijo investicije,

– priložiti predračune oziroma račune o nakupu ter po-
trebno dovoljenje za gradnjo v primerih, ko je ta za izvedbo
posamezne investicije potrebna;

c) za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se
obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:

– za investicije v posodabljanje in povečevanje zmoglji-
vosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novogradnje kleti in
objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne kapacitete za
skladiščenje sadja in zelenjave,

– za investicije v objekte za predelavo mleka, mesa in
sadja na kmetijah,

– za investicije v sušilnice za mesne izdelke in sadje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere
kreditom, najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri investicijah v
dopolnilne dejavnosti na kmetijah se štejejo stroški gradbe-
no-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme
ter stroški inženiringa in nadzora.

Prosilci morajo:
– imeti zagotovljeno lastno surovino za izvajanje dopol-

nilne dejavnosti,
– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investici-

je, skupaj s predračuni,
– izdelan poslovni načrt, iz katerega je razvidna mož-

nost zaposlitve najmanj enega družinskega člana,
– izdelan program trženja;
d) za nakup kmetijskih zemljišč se obrestna mera sub-

vencionira pri bančnih kreditih pod naslednjimi pogoji:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstavlja povečanje

površine obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije,
– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo uporabljalo za

intenzivno kmetijsko pridelavo oziroma agromelioracijo,
obnovo ali ureditev.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih
stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencioni-
rane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilni-
kom.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kme-
tijskega zemljišča.

Prosilci za ta namen predložijo predpogodbo oziroma
overjeno kupno pogodbo. Kreditna pogodba z banko se
sklene ob predložitvi overjene pogodbe o nakupu zemljišča.

6. člen
Višino subvencionirane obrestne mere za najem ban-

čnih kreditov in morebitne ostale ugodnosti, povezane z
najemom kredita, določi občinski svet za vsako leto oziroma
za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo
pogoji prejšnjega razpisa tudi za naslednji razpis.

IV. SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA
POSPEŠEVANJA RAZVOJA PODEŽELJA

7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov pospeševanja

celostnega razvoja podeželja in razvoja kmetijstva se dodeli
za:

– delovanje društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
razvoja podeželja in kmetijstva,
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– programe izobraževanja kmetijskih proizvajalcev,
– programe obveščanja in informiranja kmetijskih pro-

izvajalcev,
– programe popularizacije kmetijstva ter dopolnilnih de-

javnosti na kmetijskih gospodarstvih ter
– programe zaščite ter identifikacije avtohtonih sort.
Višina sredstev znaša do 40% upravičenih stroškov

izvedbe programa.
Med upravičene stroške spadajo stroški pisarniškega

materiala, stroški izobraževalnih gradiv, stroški strokovne
literature, stroški izdelave strokovnih elaboratov, stroški pre-
davateljev ter demonstratorjev v okviru izobraževanj, stroški
izdelave in distribucije brošur letakov ter reklam.

Sredstva se dodeljujejo v nepovratni obliki, na osnovi
javnega razpisa v katerem se določi, da rok oddaje vlog ni
predpisan. Komisija za pripravo predloga investicij v kmetij-
stvo prispele vloge obravnava na svoji prvi naslednji seji in
oceni njihovo upravičenost. Na predlog mnenja komisije
odloči o dodelitvi sredstev pooblaščeni delavec občinske
uprave s sklepom

V. RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE NA KMETIJAH

8. člen
Pogoji za dodeljevanje sredstev za razvoj turistične po-

nudbe na kmetijah, ki se dodelijo v nepovratni obliki so:
– dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno zapo-

slitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z

veljavnimi zakoni in predpisi,
– pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo v

letih, ki jih natančneje določi javni razpis,
– izdelan je program trženja storitev oziroma proizvo-

dov,
– izdelan je poslovni načrt investicije po metodologiji

Kmetijsko svetovalne službe,
– izdelan je finančni načrt dokončanja investicije z oce-

no potrebnih vlaganj in z dinamiko koriščenja sredstev,
– kmetijska dejavnost je dejavnost prosilca ter pred-

stavlja vir dohodka njegove družine,
– prosilcem, ki že imajo vpeljano turistično dejavnost

oziroma kmečki turizem se sredstev ne dodeli.

9. člen
Za ocenjevanje prispelih vlog se uporablja naslednje

ocenjevalne kriterije:
– delež lastnih sredstev (višji delež lastnih sredstev po-

meni višje število točk),
– faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investicij

(višja faza pomeni višje število točk),
– prisotnost potrebne infrastrukture ter naravnih, kul-

turnih in drugih znamenitosti (bližina potrebne infrastrukture
ali že zgrajena infrastruktura in bližina kulturnih in naravnih
znamenitosti prinese višje število točk),

– število ležišč za goste (višje število ležišč pomeni
višje število točk),

– pričakovano število gostov in predvideni ekonomski
učinek naložbe (ocena donosnosti naložbe),

– prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru
kmetijske dejavnosti (večja prilagodljivost pomeni višje števi-
lo točk),

– finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje
pomeni višje število točk),

– raznovrstnost in obseg obstoječe in predvidene po-
nudbe (večja raznovrstnost in obseg prineseta višje število
točk),

– kulturni in zgodovinski pomen objekta (obnova in
revitalizacija spomeniško zaščitenih objektov prinese večje
število točk).

Vloga, ki je po posameznih kriterijih najbolje ocenjena,
dobi najvišje število točk.

V izbor se uvrstijo samo tisti projekti, ki na ocenjevanju
prejmejo vsaj 70% vseh možnih točk. Število izbranih pro-
jektov je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

Negativno mnenje komisije za pripravo predloga inve-
sticij v kmetijstvu, ki je izdano na osnovi opravljenega ogleda
na kraju izvajanja projekta in mnenja KSS, je izločilni kriterij.
Pozitivno mnenje se upošteva pri pripravi predloga prejem-
nikov sredstev.

Natančneje se uporaba kriterijev po posameznih na-
menih določi z javnim razpisom.

10. člen
Višina sofinanciranja projektov namenjenih razvoju turi-

stične ponudbe na kmetijah po tem pravilniku, znaša največ
do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar
ne več kot 3 mio SIT za posamezen projekt.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-
obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme
ter stroški inženiringa in nadzora.

Sredstva se prejemniku dodeli po pravnomočnosti iz-
danega sklepa o odobritvi sredstev.

VI. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

11. člen
Za postopek javnega razpisa in postopek dodeljevanja

sredstev po II., III. in V. poglavju tega pravilnika, se smiselno
uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in
državnih pomoči, pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št.13/00), koli-
kor ni v tem pravilniku določeno drugače.

Prosilci morajo vlogi, s katero se prijavijo na javni raz-
pis, priložiti vso dokumentacijo, ki verodostojno dokazuje
izpolnjevanje pogojev, določenih v tem pravilniku, po name-
nu, za katerega se prijavljajo. Obvezno je potrebno priložiti
tudi strokovno mnenje KSS o upravičenosti investicije. Na-
tančneje se zahtevana dokazila za vsak posamezen namen
določijo v vsakokratnem javnem razpisu.

12. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled

popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega
pravilnika.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani
komisije ter ga predložijo pooblaščeni osebi občinske upra-
ve v potrditev.

Prosilec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz jav-
nega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena
neopravičeno, lahko pri občini vloži zahtevek za preveritev
utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo,
ki jo obravnava komisija za pripravo predloga investicij v
kmetijstvo, na njen predlog pa o ugovoru odloči župan.

13. člen
V primeru, da višina sredstev, ki bi morala biti dodelje-

na tistim prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega
proračunski znesek, določen za ta namen, se višina odobre-
nih sredstev sorazmerno zniža vsem prejemnikom sredstev.
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14. člen
S prejemnikom sredstev se sklene pogodba o dodelitvi

sredstev, ki med drugim določa tudi pogoje koriščenja sred-
stev. S pogodbo se, glede na posamezne namene dodelje-
nih sredstev določi, da mora prejemnik sredstev:

– ohranjati in obdelovati vinograde in matičnjake, za
agromelioracijo katerih so prejeli

– sredstva še najmanj 15 let, sadovnjake pa še naj-
manj 10 let po pridobitvi sredstev,

– vzdrževati površine in ohranjati s tem pravilnikom
predpisano obremenitev živali za

– koriščenje pašnikov in travnikov še najmanj 5 let po
pridobitvi sredstev,

– ohranjati število stojišč v živinoreji še najmanj 5 let po
pridobitvi sredstev,

– kupljeno kmetijsko zemljišče obdržati v svoji lasti vsaj
še 10 let po prejemu sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga nabavi ali objekt,
ki ga zgradi s kreditnimi sredstvi III. poglavja tega pravilnika,
še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popol-
nega plačila ter skladno s pogoji banke, če gre za premični-
no in najmanj 10 let, če gre za nepremičnino,

– imeti v lasti objekt in opravljati dejavnost, sofinancira-
no v skladu s V. poglavjem tega pravilnika, vsaj še 8 let po
pričetku opravljanja dejavnosti, razen če ni z Občino Ajdov-
ščina dogovorjeno drugače; obvezna je vknjižba prepovedi
odtujitve v zemljiško knjigo,

– prednostno nuditi na razpolago objekt in dejavnost iz
prejšnje alinee za potrebe Občine Ajdovščina, odplačnost in
trajanje storitve se za vsak posamezen primer dogovori s to
pogodbo,

– imeti v lasti objekt, za katerega so prejeli sredstva po
II. poglavju tega pravilnika, še najmanj 10 let po pridobitvi
sredstev.

VII. NADZOR NAD NAMENSKO RABO SREDSTEV

15. člen
Namensko rabo dodeljenih sredstev nadzira strokovna

komisija občine, ki jo imenuje župan. Ta komisija je lahko
sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi
postopek odpiranja vlog in izbor prejemnikov sredstev in iz
istih članov kot strokovna komisija, ki opravlja oglede izve-
denih del.

Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je za
katerikoli namen pridobitve sredstev po tem pravilniku nava-
jal neresnične podatke, oziroma dela ni opravil v skladu s
svojo vlogo na razpis in izdanim sklepom o odobritvi sred-
stev ter pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno pridob-
ljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po tem pravilniku, o čemer odloči župan s sklepom.

Prejemnik sredstev izgubi tudi pravico kandidiranja na
razpisu po tem pravilniku še 5 let po ugotovljeni nepravilno-
sti.

VII. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Prosilci ne morejo hkrati kandidirati za isto investicijo

na razpisu za pridobitev sredstev po namenih iz II. poglavja
tega pravilnika in po namenih iz III. poglavja tega pravilnika,
razen za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali
adaptacijo hlevov.

Prosilci ne morejo za isto investicijo pridobiti sredstev
iz naslova adaptacij hlevov, pri katerih pridobivajo dodatna
stojišča ter iz naslova adaptacij malih hlevov. Sredstva za
spodbujanje preseljevanja živinorejskih objektov iz mestnih
jeder ter tehnološko posodabljanje le-teh, se dodeli ne gle-
de na sredstva pridobljena po drugih namenih.

Prejemniki sredstev iz predhodnih razpisov za namene
po tem pravilniku ne morejo ponovno kandidirati za isti na-
men, razen kadar gre za nadaljevanje investicije, in sicer za
del, ki se nadaljuje.

Skupna višina prejetih sredstev, ne glede na to ali so
dodeljena iz državnega proračuna, proračuna lokalne skup-
nosti ali mednarodnih pomoči, ne smejo presegati 40%
vrednosti upravičenih stroškov investicije, oziroma 50% v
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V
primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po
ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije se lahko višina preje-
tih sredstev poveča za 5%.

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
(Uradni list RS št. 73/00, 91/00, 33/01 in 32/02).

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Št. 321-48/2000-02
Ajdovščina, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

BREZOVICA

2715. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Brezovica

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16.
člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in
115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 28. redni
seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in

mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik

za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Brezovica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročne-

ga plana občin in mesta Ljubljane za obdobje1986–2000
(Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94) in  družbenega plana Občine Ljubljana Vič-
Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86,
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10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98) za
območje Občine Brezovica, v nadaljevanju dolgoročni plan
Občine Brezovica.

2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine

Brezovica se nanašajo na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske do-

kumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine,

– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potre-
be poselitve na pobudo občine in občanov,

– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in na-
menske rabe,

– določitev načinov urejanja prostora.

3. člen
Dolgoročni plan Občine Brezovica se spremeni v tek-

stualnem delu v poglavju 9. “Tabele“ tako, da se v 9.6. točki
“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju
Občine Brezovica spremeni tabela, da se glasi:

Prostorska celota Oznaka Ime Vrsta PIA Vrsta PIA
območja urejanja območja urejanja pred spremembo po spremembi

V10 Brezovica-Vnanje
Gorice-Notranje Gorice VM10/ 1 Brezovica PUP

VS10/ 1-1 Radna PUP UN
VS10/ 1-2 Radna PUP UN
VS10/ 1-3 Ob Tržaški cesti PUP
VS10/ 2 Radna PUP
VS10/ 3 Mala vas PUP UN
VS10/ 4 Komarija PUP UN
VS10/ 5 Brezovica PUP UN
VS10/ 6 Brezovica PUP ZN
VS10/ 7 Brezovica PUP
VS10/ 8 Vnanje Gorice PUP
VS10/ 9 Vnanje Gorice PUP
VS10/ 10 Vnanje Gorice PUP UN
VS10/ 11 Vnanje Gorice PUP UN
VS10/ 12 Plešivica PUP
VS10/ 13-1 Notranje Gorice PUP UN
VS10/ 13-2 Notranje Gorice PUP
VS10/ 14-1 Notranje Gorice PUP
VS10/ 14-2 Notranje Gorice PUP
VS10/ 15 Notranje Gorice PUP UN
VS10/ 16 Bluše PUP
VS10/ 17 Kršljanov grad PUP
VS10/ 18 Plešivica PUP
VS10/ 19 Plešivica PUP
VS10/ 20 Plešivica PUP
VT10/ 1 Avtocesta PUP LN
VT10/ 2 Območje ŽG LN

Prostorska celota Oznaka Ime Vrsta PIA
območja urejanja območja urejanja

V20 Podpeč VP20/ 1 Podpeč PUP
VP20/ 2 Podpeč PUP UN
VR20/ 1 Jezero UN
VS20/ 1 Podpeč PUP
VS20/ 2 Podpeč PUP
VS20/ 3 Jezero PUP
VS20/ 4 Podpeč PUP
VS20/ 5 Jezero PUP
VT20/ 1 Območje ŽG PUP
VT 20/2 Vzletišče UN
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V21 Preserje VP21/ 1 Podpeč
Podpeč -  IPKO PUP UN

VP21/ 2 Kamnik
VS21/ 1 Kamnik pod Krimom PUP UN
VS21/ 2 Kamnik pod Krimom PUP UN
VS21/ 3 Kamnik pod Krimom PUP
VS21/ 4 Kamnik PUP UN
VS21/ 5 Kamnik PUP UN
VS21/ 6 Preserje PUP UN
VS21/ 7 Laze PUP
VS21/ 8 Laze PUP

V22 Prevalje PUP
VS22/ 1 Prevalje PUP
VS22/ 2-1 Goričica PUP
VS22/ 2-2 Goričica PUP
VS22/ 2-3 Goričica PUP

V23 Brezovica VS23/ 1 Dolenja Brezovica PUP
VS23/ 2 Gorenja Brezovica PUP
VS 23/3 Gornja Brezovica PUP
VS23/ 4 Planinica PUP

V24 Rakitna VR24/ 1 Jezero PUP UN
VS24/ 1-1 Rakitna PUP UN
VS 24/1-2 Rakitna PUP
VS24/ 2 Naklič PUP
VS24/ 3 Novaki PUP
VS24/ 4 Žotov grič PUP
VS24/ 5-1 Jezero PUP UN
VS24/ 5-2 Jezero PUP UN
VS24/ 5-3 Jezero PUP
VS 24/5-4 Jezero ZN
VS24/ 6 Stelnik PUP

V46 Vnanje Gorice VS 46/1 Zanoga PUP UN
VS 46/2 Gmajna PUP
VS 46/3 Plese PUP

4. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi

izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obsto-

ječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objek-
tov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za ur-
banizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v pro-
stor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občin-
ski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela
prostorski izvedbeni načrt.” in nadomesti z besedilom: “Ure-
janja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoječih in grad-
nja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav
se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov.”

5. člen
V kartografskem delu dolgoročnega plana Občine Brez-

ovica se nadomestijo naslednji listi, in sicer:
1. Zasnova kmetijstva, v merilu 1:25000
2. Zasnova gozdov, v merilu 1:25000

3. Zasnova vodnega gospodarstva, v merilu 1:25000
4. Zasnova rudnin, v merilu 1:25000
5. Zasnova naravne dediščine, v merilu 1:25000
6. Zasnova kulturne dediščine, v merilu 1:25000
7. Zasnova sanacij, v merilu 1:25000
8. Zasnova poselitve, v merilu 1:25000 in v merilu

1:5000,
9. Zasnova prometa, v merilu 1:25000
10. Zasnova energetskega omrežja, v merilu 1:25000
11. Zasnova obrambe, v merilu 1:25000
12. Zasnova PTT omrežja, v merilu 1:25000

6. člen
Ta odlok je na vpogled pri Občini Brezovica in Upravni

enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Št. 29/2002
Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.
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2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Brez-
ovica (Uradni list RS, št. 24/99 in 115/00) je Občinski svet
Občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pomožnih objektih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to spremembo se spremeni 5. člen odloka o pomož-

nih objektih objavljenega v Uradnem listu RS, št. 30/02 in
39/02.

2. člen
V 5. členu, se v četrtem odstavku doda petnajsta ali-

nea, ki vsebuje naslednje besedilo: “gradnja opornih zidov,
do višine 1,2 m oziroma do višine, kot jo opredeljuje pro-
storsko izvedbeni akt za posamezno plansko celoto.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 27/2002
Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega podjetja

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, 32/93 in 30/98), zakona o gospodarskih  druž-
bah (Uradni list RS, 20/98, 31/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00 in 45/01) ter 16. člena statuta Občine Brez-
ovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet
občine Brezovica na izredni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega podjetja

1. člen
S to spremembo se spremenijo nekateri členi odloka o

ustanovitvi javnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 24/96.

2. člen
V 5. členu odloka o ustanovitvi javnega podjetja se

spremeni tretji odstavek, tako da glasi v celoti:
“Skrajšana firma je: JKP Brezovica d.o.o.“

3. člen
V 6. členu odloka se črtajo naslednje dejavnosti podjetja:

– 90.00 storitve javne higiene
– 93.04 pogrebne storitve.

4. člen
V 6. členu odloka se dodajo oziroma razširijo naslednje

dejavnosti podjetja:
– 45.110 rušenje objektov in zemeljska dela
– 45.240 hidrogradnja in urejanje voda
– 45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok
– 45.330 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
– 45.500 dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-

nje v najem, skupaj z upravljalci strojev
– 72.300 obdelava podatkov
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
– 90.005 druge dejavnosti javne higiene
– 93.030 pogrebna dejavnost
– 93.050 druge storitvene dejavnosti, d.n.

5. člen
V 7. členu odloka se v prvem odstavku spremeni zne-

sek osnovnega kapitala javnega podjetja, ki znaša
2,123.000 SIT.

6. člen
V 7. členu odloka se v tretjem odstavku spremeni zne-

sek poslovnega deleža, ki pripada ustanovitelju in znaša
2,123.000 SIT.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 24/2002
Brezovica, dne 8. maja 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2718. Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega  družbenega plana
občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–
1990, oboje dopolnitev, za območje Občine
Brezovica

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljana za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega  družbenega
plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje

1986–1990, oboje dopolnitev, za območje
Občine Brezovica
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1
Javno se razgrne osnutka sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljublja-
na za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega  družbenega
plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990,
oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica. Spremem-
be in dopolnitve se nanašajo na:

– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske do-
kumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine,

– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potre-
be poselitve na pobudo občine in občanov,

– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in na-
menske rabe,

– določitev načinov urejanja prostora.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine

Brezovica, Tržaška 390, Brezovica in krajevnih skupnosti v
času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Brezovica.

4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava po

naslednjem urniku:
– 15. 7. 2002 ob 20. uri v KS Brezovica, Tržaška c.

390
– 16. 7. 2002 ob 20. uri v KS Vnanje Gorice, Nova

pot 5
– 17. 7. 2002 ob 20. uri v KS Notranje Gorice-Plešivi-

ca, Podpeška c. 380
– 18. 7. 2002 ob 20. uri v KS Podpeč-Preserje, Kam-

nik pod Krimom 6
– 19. 7. 2002 ob 20. uri v KS Rakitna, Rakitna 66.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

in na spletnih straneh Občine Brezovica.

Št. 28/2002
Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

2719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih za potrebe občanov in
njihovih družin

Na podlagi 51. in 62. 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, 47/93), 6.
člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte
oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne

objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 16. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je
Občinski svet občine Brežice na 33. seji dne 27. 5. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pomožnih objektih za potrebe občanov in
njihovih družin

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe

občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86 in
naslednji) se dopolni 1. člen tako, da se doda nova točka f),
ki se glasi:

“f) zabojniki za shranjevanje plinskih jeklenk, kjer je
prodaja plina dopolnitev k obstoječi dejavnosti, maksimalno
dva horizontalna zabojnika do 50 jeklenk.“

2. člen
V drugem odstavku 6. člena navedenega odloka se

besedilo “Za postavitev malega tipskega rezervoarja mora
investitor vlogi priložiti:“ spremeni tako, da se glasi:

“Za postavitev malega tipskega rezervoarja in zabojni-
kov za shranjevanje plinskih jeklenk mora investitor vlogi
priložiti:“

3. člen
Za tretjim odstavkom 6. člena navedenega odloka se

doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Upravni organ pridobi za objekte po drugem odstavku

6. člena požarno soglasje pristojnega inšpektorja pred izda-
jo odločbe.“

4. člen
Dopolni se 7. člen navedenega odloka z novim drugim

odstavkom, ki se glasi:
“Izjemoma je možno ob vinski kleti zgraditi pomožni

objekt za shranjevanje vinogradniške opreme in mehanizaci-
je. “

5. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 352-710/00
Brežice, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000
– dopolnitev 1999/2

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 in 14/95) 17.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na
33. seji, dne 27. 5. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 –

dopolnitev 1999/2

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od
1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS,
št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97) in prostorske
sestavine srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list
SRS, št. 41/87, 8/88; Uradni list RS, št. 13/91, 37/94,
29/96, 77/97, 79/97), ki se nanašajo na CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI IN DEPONIJO V OBČINI BREŽICE.

2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o spremembah in dopolni-

tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS,
št. 37/94) pod točko 4.4.3 Zasnova infrastrukturnega omre-
žja na celotnem območju občine, se na strani 2421 doda
nova točka, ki se glasi:

6. Zasnova odlagališč odpadkov
Obvezna izhodišča tega plana so:
– sanacija obstoječega odlagališča komunalnih odpad-

kov pri Dobovi,
– sanacija “črnih“ odlagališč odpadkov in
– ureditev Centra za ravnanje z odpadki in deponijo

DOBRAVA.

Šifra Ime Način urejanja List

B2-49d Center za ravnanje ZN 26,27
z odpadki z deponijo

3. člen
Vse spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin pla-

na Občine Brežice so prikazane v kartografskem delu plana
Občine Brežice, na listih PKN 26 in 27 v merilu 1: 5000
(Vel. Trgovišče št. 33 in 34) ter v situacijah TK ZASNOVA
NAMENSKE RABE POVRŠIN Z VAROVANIMI IN ZAVARO-
VANIMI OBMOČJI, ZASNOVA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA
IN OBMOČIJ POSELITVE, ZASNOVA SANACIJ, ZASNOVA
PROMETNEGA OMREŽJA, ZASNOVA NAČINOV UREJA-
NJA PROSTORA, ZASNOVA OSNOVNE RABE PROSTORA
(stanje leta 2000) v merilu 1: 25000 – BREŽICE.

4. člen
Dopolni se 8. člen in doda točka 2.10 odloka o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list RS, št.
37/94) z naslednjim:

2.10. PROGRAMSKE ZASNOVE centra za ravnanje z
odpadki z deponijo Dobrava

2.10.1 območje po parcelnih številkah
Meja območja urejanja zajema naslednja zemljišča s

parcelnimi številkami:
k.o. SELA
964/102, 964/89, 964/100, 964/99, 964/98,

964/126, 964/97, 964/96, 964/95, 964/103, 964/90,
964/91, 964/92, 964/124, 964/93, 964/94, 964/80,
964/79, 964/108, 964/149, 964/72, 964/143,
964/142, 964/141, 964/81, 964/82, 964/83, 964/84,
964/85, 964/86, 964/87, 964/125, 964/88

Opomba: d – pomeni delno
Površina obravnavanega kompleksa je ca. 22,68 ha,

od tega je za Območje centra za ravnanje z odpadki name-
njeno ca. 2,5 ha površin.

2.10.2 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Center za ravnanje z odpadki in deponijo bosta zajema-

la ca. 15 ha zemljišča.
Zelena bariera na oddaljenosti 50 m od regionalne

ceste Brežice – Bizeljsko ločuje tudi vizualno deponijo od
okolice.

Deponija je zasnovana kot prirezana prizma 90 x 240
m in zmogljivostjo 1,7 mio m3. Površinske in zaledne vode
bodo odtekale v zbirne bazene.

Območje 10 m pasu med robom deponije in ograjo je
planirano za dostopno cesto.

2.10.3. TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE
Ob vstopu na deponijo se opravi vizualna kontrola pri-

peljanih odpadkov in občasna laboratorijska kontrola. Po
reciklaži se odpadki stiskajo in odlagajo na odlagališču ko-
munalnih odpadkov.

2.10.4. RABA POVRŠIN
Center za ravnanje z odpadki zajema:
a) Center za ravnanje z odpadki, kjer se le-ti razvrščajo

tudi kot sekundarne surovine
b) Odlagališče komunalnih odpadkov s spremljajočo

infrastrukturo.
Odlagališče odpadkov je zasnovano v obliki prisekane

piramide z neprepustno podlago, sistemom za zbiranje in
odvajanje izrednih voda ter deponijskih plinov in neprepu-
stnim slojem na vrhu deponije.

ODLAGALIŠČE ODPADKOV je namenjeno odlaganju
preostanka po predhodnem sortiranju odpadkov in po pri-
pravi odpadkov za odlaganje na odlagališču.

Telo deponije je zasnovano v obliki presekane pirami-
de z neprepustno podlago, sistemom za zbiranje in odvaja-
nje izcednih voda, ter deponijskih plinov in kot zaključek z
neprepustnim slojem na vrhu deponije.

Neprepustno dno deponije se izvede z “naravnim de-
lom“ tesnjenja in tesnjenje z umetnimi materiali (kombinirano
tesnjenje).

Sistem za zbiranje izcednih voda se zgradi iz plastičnih
cevi visoke gostote zaradi visokih pritiskov odpadkov. Ta mora
biti potrjen s statičnim izračunom za posamezne odseke dre-
nažnih vodov. Ker so količine izcednih vod odvisne od klimat-
skih pogojev, višine nasipavanja, oblike telesa deponije, tehno-
logije obratovanja in od sestave odpadkov je potrebno količino
in sestavo izcednih voda kontinuirano evidentirati.

Sistem za zbiranje deponijskih plinov se zgradi posto-
poma, t.j. vzporedno s formiranjem telesa deponije. Sistem
funkcionira tako, da se telo deponije zapira z neprepustnim
slojem na vrhu deponije, ki preprečuje nekontrolirano izha-
janje deponijskih plinov in preprečuje pronicanje meteornih
voda v telo deponije. Zgradi se sistem drenažnih horizontal-
nih cevi in zbirnih vertikalnih jaškov, kjer se s pomočjo
podtlaka deponijski plin odvaja do plinske postaje, kjer se ali
sežge na plamenici ali predela in uporabi za druge namene.

Stranske brežine telesa deponije se gradijo vzporedno
s formiranjem telesa deponije in se v končni fazi uredijo v
naklonu 1:2,5. Dodatna stabilnost brežin se zagotovi z za-
travijo in zasaditvijo z drevesi.

Neprepustni zgornji ustroj deponije – krona deponije
se zgradi po končanem odlaganju komunalnih odpadkov ali
kot zaključek posameznih faz obratovanja deponije. Nepre-
pustni zgornji ustroj deponije ima nalogo, da preprečuje
pronicanje meteornih voda v telo deponije (zmanjšanje koli-
čine izcednih voda) ter nekontrolirano izhajanje deponijskih
plinov v okolje.
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CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V POSAVJU se
zgradi neposredno ob regijskem odlagališču komunalnih
odpadkov. Najpomembnejše naloge tega centra so spre-
jem, sortiranje in priprava odpadkov za končno odlaganje.

Na območju deponije Centra za ravnanje z odpadki v
Posavju se zgradi: vstop na deponijo z elektronsko tehtnico,
upravni objekt, v katerem se nahaja tudi prostor za laborato-
rij; nadstrešnica za tovorna vozila in stroje; nadstrešnica kot
prehodno skladišče sekundarnih surovin; površine s poseb-
nimi varstvenimi ukrepi so namenjene prehodnemu skladi-
šču posebnih odpadkov iz gospodinjskih odpadkov; površi-
ne za proizvodnjo, oziroma zorenje komposta; industrijsko
sortiranje uporabnih odpadkov se izvaja v montažnem objek-
tu; plinohram se zgradi v prvi fazi za zbiranje (odsesavanje)
deponijskih plinov in sežiganje le-teh; zgradi se zbirni bazen
za zadrževanje izcednih voda iz deponije in pralni bazen za
tovorna in ostala vozila.

Vse manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo,
vse proste površine pa zasadijo z avtohtonimi drevesnimi
vrstami.

2.10.5 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN
NAPRAVE

Za dostop do centra za ravnanje z odpadki se zgradi
nova cesta v minimalni širini 6,5 m. Na območju Centra za
ravnanje z odpadki se zgradijo parkirišča, manipulativni pla-
toji, interne transportne poti in deponijske ceste. Za vse
utrjene površine se zgradi meteorna kanalizacija, ki se steka
v kontrolne bazene in se loči od kanalizacije za odvod čistih
meteornih voda z neonesnaženih površin.

Za zagotovitev pitne in tehnološke vode se zgradi vo-
dovodni priključek na lokalno vodovodno omrežje. Zagotav-
ljanje požarne varnosti se izvede z izgradnjo hidrantnega
omrežja.

Zgradi se nova transformatorska postaja s priključnim
kablovodom za potrebe deponije. Vsi objekti, naprave ter
razsvetljava se preko nizkonapetostnega omrežja priključi
na električno omrežje v kabelski izvedbi.

Ob vznožju deponije se zgradi odprti zbirni kanal za
odvod neonesnaženih meteornih voda po meteorni kanali-
zaciji in skozi kontrolne objekte v odprte vodotoke. V odprte
kanale se v začetku zbirajo meteorne vode z nezasedenih
oziroma še neonesnaženih površin deponije, v končni fazi
deponije pa s saniranih – prav tako neonesnaženih površin.

Zgradi se vodotesni kanalizacijski kolektor, ki bo izce-
dne vode iz drenažnih cevi odvajal v zbirni (zadrževalni)
bazen izcednih voda, oziroma v čistilno napravo na območju
CROD. Priključitev Centra za ravnanje z odpadki z deponijo
se izvede z dograditvijo kabelskega omrežja iz krajevnega
kabelskega omrežja Globoko.

2.10.6 USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANI-
STIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju pose-
gov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in
ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preobliko-
vanja tega prostora. Predvideni objekti morajo poleg potre-
bnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev oblikovno ustre-
zati tudi avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.

2.10.7 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH
PRVIN KRAJINE

Območje deponije ne posega v varstveno območje
varovanja naravne in kulturne dediščine.

2.10.8 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠA-
NJE OKOLJA

Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede
varovanja zraka, vode in tal, morajo predvidene ureditve

slediti predvsem potrebam varovanja le-teh s pravilno zasno-
vo deponije ter ustrezno tehnologijo ravnanja z odpadki, ki
lahko predvsem neprijetne vonjave lahko skoraj popolnoma
eliminirajo. Prav tako spada med te ukrepe tudi ureditev
kanalizacije območja.

2.10.9 USMERITVE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
Vsi objekti in ureditve morajo biti potresno varni za

potrese intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Požarna
varnost se zagotovi s hidrantnim omrežjem, dodatnimi gasil-
nimi aparati (gasilna pena, prah...). Dostop za intervencijska
vozila bo potekal po predvideni dostopni cesti.

2.10.10 ETAPNOST POSEGANJA V PROSTOR
V 1. fazi je potrebno aktivirati 2 ha deponijskega pro-

stora do kote +10m (V=120 000 m3). Poleg tega je potre-
bno usposobiti ca. 50% površin infrastrukture in bazen na
jugu. Poleg osnovnih stavb je potrebna izgradnja elektro
priključka, postavitev tehtnice in ograje. Potrebno je pričeti z
obdelavo izcednih vod iz bazenov (čiščenje ali pa odvoz na
ČN). Sanitarna voda se zagotavlja z izgradnjo vodovodnega
priključka ali pa iz cisterne (dovoz), požarna voda pa iz
bazenov izcedne vode in površinske vode. Odplinjevanje je
pasivno.

V drugi fazi bodo potrebna relativno manjša vlaganja –
zatesnitev in priprava tal. Širitve bodo potekale na naslednjih
2 ha zemljišča. Kapaciteta 2. faze je precej večja, ker bo
omogočena višina + 20m ter odlaganje v višino +20 m tudi
na prostoru 1. faze.

V 3. in nadaljnjih fazah bo omogočena višina do + 30 m
na celotnem prostoru deponije. Faze se širijo od juga proti
severu.

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

listu RS.

Št. 353-11/97
Brežice, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

DOBJE

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela
ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini

Občinski svet občine Dobje pri Planini je na 21. redni
seji, dne 7. 6. 2002, na podlagi 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in
12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega

načrta za naselje Dobje pri Planini

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini (v
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nadaljevanju besedila: spremembe UN), ki jih je izdelal PIN
d.o.o. Maribor pod številko projekta 1919-451-2000, z
datumom februar 2001, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka

podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.

3. člen
Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta iz

1. člena tega odloka vsebujejo besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del.
2. Izjave o upoštevanju predpisov.
3. Obrazložitev sprememb UN – Tekstualni del.
4. Pogoji in soglasja:
– Elektro soglasje,
– Soglasje Telekoma,
– Mnenje in pogoji k osnutku spremembe UN Direkcije

RS za ceste,
– Vodnogospodarski pogoji,
– Soglasje Občine Dobje.
Grafične priloge obsegajo: merilo:
– izsek iz osnovnega ureditvenega načrta 1: 1000
– izsek iz planskih aktov Občine Šentjur pri

Celju 1: 5000
– inventarizacija obravnavanih parcel 1: 1000
– obstoječe stanje z prikazom območja

spremembe UN 1: 1000
– količbena situacija 1: 1000
– predlog funkcionalnih zemljišč 1: 1000
– ureditvena situacija 1: 1000
– situacija komunalnih naprav 1: 1000
– prometna situacija 1: 1000

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

4. člen
Območje sprememb UN predstavlja dolinski del med

Dobjanskim potokom in cesto Šentjur – Planina pri Sevnici.
Dolina se razteza v smeri sever – jug ter je na najširšem delu
široka do 1000 m na severni in do 130 m na južni strani.
Območje zapirajo strmejše vzpetine, dolino pa prečka več
manjših jarkov, ki se iztekajo v Dobjanski potok.

Velikost območja sprememb ureditvenega načrta za
naselje Dobje pri Planini je 2,63 ha.

5. člen
Parcele znotraj ureditvenega načrta ležijo v katastrskih

občinah Brezje in Suho. Meja UN se s temi spremembami
ne spreminja.

6. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini

vključuje naslednje parcele:
k. o. Brezje:
stavbišča: *114
parcele: 1/5, 1/6, 953/2, 955, 11,
k. o. Suho
parcele: 780/16, 780/3, 1506/5, 1510, 780/6,

781/7.

III. USKLAJENOST SPREMEMB UREDITVENEGA
NAČRTA S PLANSKIMI AKTI OBČINE

7. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini je

s planskimi akti bivše skupne Občine Šentjur pri Celju opred-
eljeno kot ureditveno območje naselja Dobje pri Planini, ki je
namenjeno stanovanjem ter centralnim funkcijam naselja.

Predvidene ureditve znotraj območja sprememb UN so
usklajene z usmeritvami iz planskih aktov bivše skupne Ob-
čine Šentjur pri Celju.

IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

8. člen
Sprememba dela UN za naselje Dobje pri Planini opred-

eljuje naslednje ureditve:
a) Prometne ureditve:
– izvedba avtobusnega postajališča ob regionalni cesti

II. reda št. 424 na odseku 1225 Dežno–Črnolica,
– izvedba parkirišč za gostinski objekt, trgovino in fri-

zerski salon,
– izvedba parkirišč za šolo in večnamenski objekt,
– izvedba pločnikov,
– izvedba dovozne ceste do predvidenega novega ob-

jekta,
b) Gradnja novih objektov:
– večnamenski objekt: vrtec, knjižnica, stanovanjski

prostori v mansardi.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

9. člen
Pogoji za nove objekte:
Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:
Večnamenski objekt:
Namembnost: prostori za varstvo otrok, knjižnica in

stanovanjski prostori
Tlorisne mere: 28,10m x 16,60m (bruto)
Etažnost: P + M
Brutoetažna površina: 649 m2 in funkcionalno zemlji-

šče 436 m2

Streha: dvokapnica, zaključek s čopi, naklon strešin
35° do 40° ali štirikapnica, strešna kritina opečne barve.

10. člen
Pri zakoličbi objektov veljajo naslednji pogoji in toleran-

ce:
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz tega

projekta in so obvezni. Pred začetkom zakoličbe je potre-
bno vse kote preveriti na terenu.

Za tlorisne gabarite so dovoljene tolerance ± 1 m ob
upoštevanju predpisanih odmikov od sosednjih objektov in
varstvenih pasov vodotoka in infrastrukturnih objektov.

Za višinske gabarite so dovoljene tolerance pri višin-
skih kotah kleti in pritličja ± 0,30m, pri višinskih kotah sle-
men pa ± 0,50m. Pri tem je potrebno upoštevati z spre-
membo UN podane višinske kote pritličij, potrebno svetlo
višino (ki jo narekuje tehnologija/ namembnost) v objektih in
potrebno konstrukcijsko višino stropnih in strešnih konstruk-
cij objektov.
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VI. PROMETNE, KOMUNALNA, ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA IN ZVEZE

11. člen
Promer
Na območju sprememb UN poteka v smeri sever – jug

cesta II. reda Planina – Šentjur.
Za dovoz k večnamenskemu objektu se izvede cesta b-b.
Za lokalne gostinske in uslužnostne dejavnosti je po-

trebno urediti parkirne površine, fizično ločene od vozišča
regionalne ceste.

12. člen
Kanalizacija
Za območje ureditvenega načrta za naselje Dobje je

predvidena izgrednja lokalne čistilne naprave. Nanjo se pre-
ko fekalne kanalizacije vodijo tehnološke in fekalne odpla-
ke. Meteorne vode iz asfaltiranih površin se odvodnjavajo
preko peskolovov in lovilcev olj v potok. Vse meteorne vode
iz strešin se vodijo preko peskolovov v potok. Obvezna je
zgraditev celotne kanalizacije in čistilne naprave na območju
ureditvenega načrta.

13. člen
Preskrba z vodo
Na območju UN poteka po levem bregu Dobjanskega

potoka obstoječ vodovod.
Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih

hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzem-
nih hidrantov.

14. člen
Elektrika in javna razsvetljava
Na območju ureditvenega načrta poteka visokonapeto-

stni zračni vod.
Lokacije novih objektov morajo biti locirane izven kori-

dorjev visokonapetostnih in prostozračnih daljnovodov, ki
potekajo na območju ureditvenega načrta. Minimalna hori-
zontalna oddaljenost objekta od prvega faznega vodnika
daljnovoda mora biti 5 m.

Elektrifikacija nizkonapetostnega omrežja v naselju
Dobje se bo še naprej gradila v podzemni izvedbi.

Javna razsvetljava na območju ureditvenega načrta je
deloma že zgrajena, za osvetljevanje pešpoti ter pri posa-
meznih objektih z javnim programom, pa je potrebno raz-
svetljavo dograditi.

15. člen
PTT omrežje
Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi skla-

dno s pogoji upravljalca iz obstoječe PTT kabelske mreže.

16. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih me-

stih v kontejnerjih – smetnjakih za to določenih mestih zno-
traj ureditvenega območja. Upoštevati je potrebno občinski
odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake
morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.

Na območjih, ki bodo dostopna za obiskovalce ter ob
parkiriščih je potrebno postaviti zadostno število manjših
smetnjakov – košev za smeti.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE

BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

17. člen
V ureditvenem območju sprememb ureditvenega načr-

ta za naselje Dobje ni evidentiranih objektov in površin, ki
naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.

18. člen
Varovanje plodne zemlje
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-

tov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je
potrebno uporabiti za uredtev zelenic.

19. člen
Varovanje zraka
Predvideni objekti v območju ureditvenega načrta ne

smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zra-
ka. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način,
ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženosti zraka,
kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in pro-
jektni dokumentaciji za posamezne objekte.

20. člen
Varovanje pred hrupom
Ureditveno območje sprememb ureditvenega območja

se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred hrupom (III: obmo-
čje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), ki navaja: trgov-
sko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno
bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),
območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno sredi-
šče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali go-
stinske dejavnosti. Za to območje so v 5. člen Uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95, 66/96) določene mejne dnevne in nočne ravni
hrupa in sicer nočna raven: 50dBA (od 22. do 6. ure) in
dnevna raven 60 dBA (od 6. do 22. ure).

Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega obmo-
čja niso predvideni. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti
poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalen-
tne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z
ustreznimi tehničnimi ukrepi.

21. člen
Zaščita podtalnice
Dejavnosti, ki bodo na območju ureditvenega načrta,

smejo biti samo takšne, da morebitne odpadne vode ne
bodo vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile
delovanju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo
odpadne vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalec
kanalizacijskega omrežja in ČN.

Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in me-
hanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kana-
lizacijo očistiti z zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in use-
dalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na predelih
delovnih dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč, parki-
rišč tovornjakov in drugje. Skladišča za nevarne in škodljive
snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno)
morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom za gradnjo in
opremljanje skladišč ter transportnih naprav za nevarne in
škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
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22. člen
Požarna varnost
K vsem objektom je potrebno zagotoviti dovoz urgen-

tnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo
biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasil-
skimi vozili (nosilnost ipd).

Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja za celotno
območje UN.

Za posamezne nove objekte, ki so predvideni s tem
UN, je na osnovi izračuna požarne povečane obremenitve,
pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki
ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je v objektih ob-
vezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje
začetnega požara.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

23. člen
Zasnova ureditve zelenih površin
Izhodišča:
– v čimvečji možni meri ohranjanje obstoječe vegetaci-

je (predvsem gozdni rob);
– ureditev/zasaditev območja tako, da bo v prostoru

tvorilo oblikovno in funkcionalno celoto;
– oblikovanje ustreznega razmerja odprtih in zaprtih

(zasajenih) površin;
– zaščita pred negativnimi vplivi (prah, hrup, vizualne

motnje);
– poudarki na poteh in glavnih smereh
Zasaditev je oblikovana z vrstami drevja ob parkiriščih,

s skupinami drevja in grmovnicami na zelenicah. Drevje in
grmovni sestavi imajo naslednje funkcije: senca ob parkiri-
ščih, zaščita pred hrupom, prahom in vizualna zaščita ter
okrasna funkcija.

24. člen
Etapnost izvajanja UN
Etapnost izvajanja sprememb UN je opredeljena za

posamezna, funkcionalno zaključena območja znotraj uredi-
tvenega območja ter za skupne površine. Vrstni red etap je
dovoljeno zamenjati, vendar pa je potrebno upošteveti vrstni
red izvedbe posegov, kot so opredeljeni znotraj posamezne
etape.

Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastruk-
turne mreže za normalno funkcioniranje območja. Do pričet-
ka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost povr-
šin nespremenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki
omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno s spremem-
bo UN.

V vseh etapah izvedbe so v vseh območjih znotraj UN
dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije ob-
jektov in površin, ob upoštevanju namembnosti in oblikoval-
skih pogojev, ki so določeni za posamezna območja.

25. člen
Etape izvajanja v območju sprememb ureditvenega na-

črta:
A etapa: – gradnja parkirišč,
B etapa: – gradnja večnamenskega objekta,
C etapa: – gradnja avtobusnega postajališča na cesti

Šentjur–Planina.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

26. člen
Investitor mora pri izvajanju spremembe UN, pri gradnji

in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:

– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določi-
lih tega odloka;

– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objek-
tov, kot so določene s tem odlokom.

X. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so dolo-

čeni s spremembo UN. Do pričetka gradenj predvidenih
objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespreme-
njena.

28. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse

pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka.

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energet-
skega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omre-
žja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo
temeljiti na izhodiščih iz projekta iz prvega člena tega odloka.

29. člen
Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta za

naselje Dobje pri Planini je na vpogled v prostorih Občinske
uprave občine Dobje pri Planini.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-9
Dobje pri Planini, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

2722. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini
Gorenja vas-Poljane

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94,
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.US, 26/97 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 69/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) in 17.,
18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine
Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99,
Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Gorenja
vas-Poljane na 26. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel
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O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja

vas-Poljane

I. SLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjeva-

nja, varovanje ter prodaja oziroma uničenje zapuščenih vo-
zil, ki se nahajajo na javnih površinah v Občini Gorenja vas-
Poljane.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji vsebinski pomen:
1. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poško-

dovano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi.
Zapuščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih
oznak, ne glede na to, v kakšnem stanju se nahaja.

2. Vozila po tem odloku so: motorna vozila, priklopna
in polpriklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem,
kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti.

3. Javne površine so:
– ceste, ulice, pločniki, kolesarske steze, poti, mosto-

vi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
– avtobusne postaje, postajališča, parkirni prostori, trž-

nica,
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi,

drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in
objektih ter varovane zelene površine,

– otroška in športna igrišča;
– okolica pokopališč in kopališč.
4. Pooblaščena oseba za izvajanje določil tega odloka

je do imenovanja občinskega komunalnega redarja vodja
režijskega obrata.

II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA

3. člen
Pooblaščena oseba takoj po ugotovitvi lokacije zapu-

ščenega vozila skuša ugotoviti lastnika vozila. Za ugotavlja-
nje lastništva zaprosi policijo. Po ugotovitvi lastnika se na
njegov naslov pošlje priporočeno obvestilo, v katerem se
določi osemdnevni rok za odstranitev vozila. Obvestilo z
enako vsebino se nalepi na samo vozilo. V obvestilu mora
biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka vozilo odpelja-
no na stroške lastnika vozila. Če lastnik v določenem roku
ne odstrani vozila, pooblaščena oseba odredi odstranitev na
njegove stroške na določen varovan prostor. O odstranitvi
se obvesti policijska postaja. Odvoz se opravi na stroške
lastnika vozila.

Če vozilo predstavlja neposredno nevarnost za varnost
ljudi in premoženja oziroma pomeni neposredno nevarnost
za onesnaževanje okolja, se tako vozilo odstrani takoj.

Če pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, pu-
sti na samem vozilu obvestilo neznanemu lastniku.

4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno

zavrženo oziroma ne predstavlja vrednosti, oziroma gre za
ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne
glede na določbe tega odloka uniči kot odpadek.

5. člen
Pooblaščena oseba o postopku odstranjevanja vozila

izdela zapisnik, kateremu obvezno priloži fotografije vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opo-

zorila lastniku, datum odstranitve vozila, tip vozila oziroma
druge evidenčne oznake, kratek opis stanja vozila, podatke
o lastniku vozila, če je le-ta znan, lokacijo najdbe vozila in
opis načina odvoza in podatke o osebi, ki je vodila posto-
pek.

III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

6. člen
Občina Gorenja vas-Poljane na primerni lokaciji poskr-

bi za:
– primeren prostor za hrambo vozil;
– ustrezno varovanje vozil na hrambi.

7. člen
Pooblaščena oseba mora voditi evidenčno knjigo o

prevzemu vozil v hrambo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila;
– fotografijo in evidenčne podatke o vozilu;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stroške, nastale v zvezi s prevozom in hrambo, stro-

ške povezane z morebitnim uničenjem vozila;
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če

do njih pride.

8. člen
Pooblaščena oseba z dnem prevzema vozila v hrambo

pozove lastnika z priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v
roku 30 dni od datuma prevzema. Vozilo je mogoče prevzeti
na podlagi verodostojne listine o lastništvu ter po plačilu
vseh stroškov, nastalih v postopku. Za stroške pooblaščena
oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifika-
cija stroškov.

Če lastnik vozila ni bil ugotovljen, pooblaščena oseba
objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove ne-
znanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti
navedeno, da bo vozilo po poteku roka za prevzem prodano
na javni dražbi ali uničeno. Oglas se objavi na primernem
mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski
občine ter v lokalnem časopisu.

9. člen
Cene za prevoz in hrambo zapuščenih vozil pripravi

ustrezna strokovna služba občine, po predhodnem soglasju
župana.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

10. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uni-

čenjem in druge stroške se izterja od lastnika v skladu z
veljavno zakonodajo.

11. člen
Po preteku roka, določenega v 8. členu tega odloka se

zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, katero organizira
pooblaščena oseba. Vrednost vozila se določi z uradno
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cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stro-
škov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.

Od izkupička od prodaje vozil se pokrijejo stroški pre-
voza, hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže lastniku
vozila. Če le-ta ni znan, se le-ta nakaže na proračun Občine
Gorenja vas-Poljane.

12. člen
Kadar lastnika ni moč ugotoviti, istočasno pa prodajna

vrednost vozila ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške
uničenja proračun Občine Gorenja vas-Poljane.

IV. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z DRUGIH
POVRŠIN

13. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih prav-

nih, civilnopravnih in fizičnih oseb in predstavljajo vir one-
snaževanja okolja ali očitno kazijo okolje, se uporablja po-
stopek odstranjevanja, predpisan v tem odloku.

14. člen
Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za

vozila, za katera je iz zunanjega videza očitno, da so name-
njena oglaševanju, pa v ta namen niso bila pridobljena vsa
potrebna mnenja, soglasja, ni plačana komunalna taksa, ter
lastnik v neposredni bližini nima sedeža, poslovne enote ali
druge oblike opravljanja dejavnosti, za katero je registriran.

V. KAZENSKI DOLOČBI

15. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek kaz-

nuje posameznik – lastnik zapuščenega vozila, ki je odlože-
no na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini
brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je
odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi
površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemlji-
šča. Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev pa se za isti prekr-
šek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, podjetnik posameznik ali pravna oseba,
lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo uporablja za oglaševa-
nje, pa za to ni pridobil vseh potrebnih mnenj in soglasij ter v
neposredni bližini nima sedeža registrirane dejavnosti.

VI. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-393-04/02
Gorenja vas, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

2723. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-
Poljane

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. in 94. člena statuta
Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št.
22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine
Gorenja vas-Poljane na 26. seji dne 13. 6. 2002 sprejel

S P R E M E M B O   O D L O K A
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Gorenja vas-Poljane

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Gorenja vas-Poljane se spremeni tretji odsta-
vek 15. člena, ki se na novo glasi:

“Akontacija nadomestila se določi na osnovi odmere
nadomestila od 200 m2 stanovanjske površine, od 100 m2

površine za počitniško dejavnost in od 600 m2 površin za
poslovne dejavnosti.“

2. člen
Ta sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-389-03/02
Gorenja vas, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

2724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-
Poljane za obdobje 1986–2000

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju 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
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 46. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 16. člena statuta
Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št.
22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine
Gorenja vas-Poljane na 26. seji 13. 6. 2002 sprejel

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

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-

Poljane za obdobje 1986–2000

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine gorenja vas-Poljane
za obdobje 1986–2000, ki ga je izdelal Domplan d.d, Blei-
weisova 14 – enota Škofja Loka, 4000 Kranj v maju 2002.
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2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za območje Občine Gorenja vas-Poljane bo razgrnjen v pro-
storih Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po
objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava. Kraj in čas bosta objavljena na krajevno običajen
način.

3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času

trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Polja-
ne za obdobje 1986–2000 podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na
naslov Občine Gorenja vas-Poljane.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Gorenja vas, dne 5. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

GROSUPLJE

2725. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Grosuplje

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21., 29. in
61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS; št. 25/83; 42/85, 47/87 in
5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98 in 31/00), 1. člena pravilnika o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), 48.
člena pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS,
št. 5/00), odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01), 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94
in 74/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje
na 37. seji dne 15. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom je določen način opravljanja obvezne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

(njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje), subjekti ravnanja z
odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z od-
padki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine

odpadkov,
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na-

stanka,
3. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
4. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpad-

kov,
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.

3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Grosuplje,
2. izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki, je določen z odlokom o gospodarskih javnih službah
v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: izvajalec),

3. povzročitelji obremenitev; torej pravne in fizične ose-
be, ki so lastniki ali najemniki oziroma upravljalci stanovanj-
skih, poslovnih in drugih prostorov ter površin pri katerih
nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).

V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzroči-
telja obremenitve oziroma uporabnika iz prejšnjega odstav-
ka tega člena, stroške odstranitve plača občina.

4. člen
(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpo-
stavlja sistem:

– ločenega zbiranja odpadkov na izvoru nastanka (or-
ganski in preostali komunalni odpadki v gospodinjstvih, pa-
pir, steklo, kovine in plastiko na ekoloških otokih, prevzem
kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev),

– kompostiranja organskih odpadkov,
– prebiranja in vračanja koristnih odpadkov v ponovno

uporabo oziroma predelavo,
– odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na ure-

jeno odlagališče odpadkov in
– evidentiranja in preprečevanja črnih odlagališč, nji-

hova sanacija in sankcijoniranja.

5. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je, na celotnem ob-
močju Občine Grosuplje, obvezno za vse subjekte iz 3.
člena tega odloka.

Skrb za ravnanje z odpadki pravnih oseb (industrija,
obrt in storitvene dejavnosti) in samostojnih podjetnikov, ni v
pristojnosti lokalne skupnosti. Pravne osebe in samostojni
podjetniki izvajajo storitve ravnanja z odpadki po posebni
pogodbi, ki jo sklenejo s pooblaščenim izvajalcem javne
službe. Sklenitev pogodbe je dokaz, da ima povzročitelj
zakonsko urejen odvoz komunalnih oziroma drugih nenevar-
nih proizvodnih odpadkov.

Na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za
komunalna vozila, izvajalci v dogovoru z Občino Grosuplje in
s povzročitelji določijo zbirna in prevzemna mesta ter dogo-
vorijo način zbiranja komunalnih odpadkov.

Pričetek posamezne vrste ravnanja s komunalnimi od-
padki na teritorialno zaokroženih območjih določi pristojni
občinski organ.
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6. člen
(pristojnosti izvajalca)

Izvajalec ima naslednje pristojnosti:
– da v sodelovanju s pristojnim občinskim organom

skrbi za razvoj, investicijsko načrtovanje ter gospodarjenje z
objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne
službe ravnanja z odpadki,

– da izdaja pogoje oziroma soglasja k prostorskim pla-
nom, izvedbenim aktom, lokacijski dokumentaciji in ob izdaji
lokacijskega, gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za
gradnjo. V njih določa prostorske in tehnične elemente za
postavitev, projektiranje in izvedbo objektov glede na potre-
be izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

7. člen
(obveznosti prijave povzročitelja)

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so se kot
povzročitelji dolžni prijaviti izvajalcu javne službe za odvoz
komunalnih in ostalih nenevarnih tehnoloških odpadkov.

Ob prijavi za odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan
izvajalcu sporočiti predvidene vrste, sestavo in količine od-
padkov, na zahtevo izvajalca pa predložiti tudi potrdilo po-
oblaščenega laboratorija o neškodljivosti odpadkov in pri-
mernosti njihovega odlaganja.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen
(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so odpadki, ki so v klasificiranem
seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki razvr-
ščeni kot komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz
industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno
zbranimi frakcijami.

Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke iz industrije
in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v
skladu s posebnimi predpisi.

Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in
deponiranja na območju Občine Grosuplje so:

1. Ločeno zbrane frakcije na ekoloških otokih:
– papir in lepenka, vključno z drobno odpadno emba-

lažo iz lepenke,
– steklo,
– drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
– drobni kovinski odpadki kot so pločevinke in drugi

odpadki iz kovin,
– ostale frakcije, ki so določene v pravilniku o načinu

odvoza in odstranjevanju komunalnih odpadkov na območju
Občine Grosuplje.

2. Organski odpadki, ki se razgradijo;
– odpadki z vrtov, parkov in s pokopališč,
– kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij
– les.
3. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov iz gospo-

dinjstev:
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila,
– fotokemikalije,
– pesticidi,
– zdravila,
– fluoreoscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo

živo srebro,
– akumulatorji in odpadne baterije.

Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, ni-
so predmet tega odloka.

4. Kosovni odpadki iz gospodinjstev:
– bela tehnika, TV aparati, računalniki, audio tehnika,

radiatorji, peči, bojlerji, pohištvo, vzmetnice, preproge, po-
sode, športni rekviziti, kolesa, otroški vozički ter prazni in
očiščeni sodi.

Ostali odpadki kot so gradbeni odpadki, nevarni od-
padki ter avtomobilske školjke, motorna kolesa in težka
mehanizacija ne sodijo med kosovne odpadke.

5. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz kate-
rih so izločene vse ločeno zbrane frakcije in jih odložimo na
deponijo.

6. Ostali komunalni odpadki, ki se v skladu z dovolje-
njem Ministrstva za okolje in prostor lahko zbirajo in odlaga-
jo na odlagališču nenevarnih odpadkov.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen
(prevzemno ter zbirno mesto in ekološki otok)

1. Prevzemno mesto za individualni odvzem komunal-
nih odpadkov je ustrezno urejena površina od koder izvaja-
lec redno po določenem urniku odvaža komunalne odpadke
in je praviloma locirano na javni površini ob prometnicah.
Prevzemno mesto skupaj s povzročiteljem določi izvajalec,
vzdržujejo in čistijo pa ga povzročitelji. Povzročitelj mora
izvajalcu omogočiti prevzem odpadkov tudi v zimskem času
tako, da redno odstranjuje sneg in žled z in okoli zabojnika.

2. Zbirno mesto za skupni odvzem komunalnih odpad-
kov je ustrezno urejena površina na kateri povzročitelji re-
dno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane skupne zaboj-
nike za odpadke in plastične vrečke v skladu z 11. členom
tega odloka. Zbirno mesto določijo izvajalec in povzročitelji
oziroma krajevne skupnosti ali vaške skupnosti, vzdržujejo
in čistijo pa ga izvajalci javne službe.

3. Ekološki otok je prostor za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovin (papir, steklo, drobna plastika in drobni ko-
vinski odpadki) za določen bivalni okoliš. Lokacijo določa
izvajalec v soglasju s pristojnim občinskim organom. Izvaja-
lec ekološke otoke tudi vzdržuje in čisti.

10. člen
(lokacije prevzemnih in zbirnih mest)

Pri določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta ter
ekološke otoke je potrebno upoštevati funkcionalne, estet-
ske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbir-
na, prevzemna mesta ter ekološki otoki ne smejo ovirati ali
ogrožati prometa na javnih površinah.

Načrtovalci morajo pri oblikovanju novih sosesk in na-
selij, stanovanjskih in poslovnih objektov ter pri prenovi
zgradb upoštevati poleg splošnih normativov in standardov
tudi obstoječi sistem in tehnologijo zbiranja in odvažanja
odpadkov ter opremo izvajalcev. V sodelovanju z izvajalcem
morajo v prostorsko izvedbenih aktih oziroma projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja določiti zbirna in prevzem-
na mesta ter ekološke otoke.

11. člen
(zabojniki za odpadke)

Povzročitelji morajo odlagati komunalne odpadke v:
1. tipizirane zabojnike (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 900 l

in 1100 l ter 5m3 in 7m3),
2. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki

se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste od-
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padkov. Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojnikih ozna-
ka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se lahko
odloži v zabojnik,

3. namenske plastične vreče označene z znakom izva-
jalca (kolikor se ne morejo uporabljati zabojniki iz 1. in 2.
točke tega člena),

4. koše za odpadke.
Vrsto in število zabojnikov za odpadke določijo izvajalci

v skladu s tehnologijo zbiranja in frekvenco odvažanja od-
padkov oziroma strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.

Zabojniki za odpadke so lahko nameščeni za posa-
meznega povzročitelja ali za več povzročiteljev skupaj. V
večnamenskih stavbah, kjer se opravlja dejavnost z različno
količino in strukturo, izvajalec lahko odredi posamične za-
bojnike za posamezne povzročitelje.

Zabojniki za odpadke morajo biti postavljeni na pre-
vzemno mesto, ko izvajalci za določeno območje organizira-
jo odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko se nov objekt prične
uporabljati.

Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obra-
tih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, par-
kiriščih in drugih javnih površinah mora biti nameščeno po-
trebno število standardiziranih košev za odpadke. Lastniki,
uporabniki ali upravljalci zgoraj navedenih objektov in povr-
šin so dolžni koše za odpadke prazniti v tipizirane zabojnike
za odpadke, okolico košev pa redno čistiti.

12. člen
(določitev velikosti zabojnikov)

Posameznemu povzročitelju določi izvajalec velikost
zabojnikov, v skladu s številom članov v gospodinjstvu oziro-
ma številom oseb, ki gravitirajo na posamezni zabojnik ter
stopnjo uvedenega ločenega zbiranja odpadkov.

Lastnik zabojnika je dolžan na podlagi ugotovitve izva-
jalca o preseženih najmanjših količinah komunalnih odpad-
kov, zagotoviti večjo prostornino zabojnikov.

13. člen
(vodenje evidence)

Izvajalec vodi evidenco zbirnih in prevzemnih mest ter
ekoloških otokov s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpi-
sanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v
povezavi s podatki o povzročiteljih. Z osebnimi podatki iz
katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.

14. člen
(prevzem odpadkov)

Izvajalec prevzema komunalne odpadke na prevzem-
nih mestih za individualni odvzem in zbirnih mestih za skupni
odvzem. Individualni povzročitelji so dolžni v času do predvi-
denega prevzema odpadkov dostaviti tipizirane zabojnike za
odpadke na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti.

Če izvajalec zaradi nedostopnosti ne more priti s speci-
alnim vozilom do povzročitelja, lahko le ta odlaga odpadke v
vreče za odpadke iz 3. točke 11. člena tega odloka, ki jih je
dolžan na dan odvoza do 6. ure zjutraj dostaviti na prevzem-
no mesto, ki ga določi izvajalec.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki
se sicer lahko odlagajo v zabojnike za odpadke, si morajo
povzročitelji pri izvajalcih proti plačilu priskrbeti vreče iz 3.
točke 11. člena.

Če količina odpadkov redno presega volumen predpi-
sanega zabojnika za odpadke, izvajalec povzročitelju proti
plačilu predpiše ustrezno večji zabojnik.

Odpadki, odloženi poleg predpisanih zabojnikov (veje-
vje, grmičevje, kosovni odpadki ipd.) in v nenamenskih pla-
stičnih vrečah, niso predmet odvoza.

15. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se po-
stopoma uvaja na celotnem območju Občine Grosuplje in je
na že določenih območjih obvezno za vse povzročitelje in
izvajalca. Zbiranje poteka po vrstah odpadkov, ki jih je mož-
no predelati ali vrniti v ponovno uporabo.

Posamezne vrste odpadkov se morajo zbirati:
– v zabojnikih za organske odpadke pri povzročiteljih,
– v zabojnikih za preostanke komunalnih odpadkov pri

povzročiteljih oziroma na zbirnih mestih,
– v tipiziranih zabojnikih za steklo, papir, kovine in pla-

stiko na ekoloških otokih.
Ločeno zbrani odpadki se odložijo v Centru za ravnanje

z odpadki v Špaji dolini, kjer se obdelajo (prebirajo, predela-
jo) in kasneje prodajo oziroma oddajo pooblaščenemu pre-
delovalcu. Povzročitelji lahko ločeno zbrane odpadke tudi
sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo
po navodilih izvajalca.

Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni
začeti takoj, ko izvajalec določi način, kraj in čas zbiranja ter
zagotovi tipizirane predpisane zabojnike za odpadke. Zače-
tek zbiranja ter eventualne spremembe načina zbiranja, od-
važanja odpadkov, so izvajalci dolžni objaviti na krajevno
običajen način, povzročitelje pa o sistemu ločenega zbiranja
odpadkov natančno poučiti.

Zabojniki za posamezne vrste odpadkov morajo biti
enakega tipa in označeni tako, da je iz oznake na zabojniku
razvidna vrsta odpadka, ki se lahko odlaga v posamezni
zabojnik.

16. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi
velikosti, oblike in teže ni mogoče zbirati v tipiziranih zabojni-
kih. Kosovne odpadke zbira, odvaža in oddaja izvajalec
skladno z letnim načrtom najmanj dvakrat letno. Čas zbira-
nja odpadkov se objavi na krajevno običajen način. Povzro-
čitelji v času odvoza kosovne odpadke odložijo na prevzem-
na oziroma zbirna mesta, med letom pa jih kadarkoli sami
pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in odložijo po
navodilih izvajalca, proti plačilu in s predhodno najavo pa se
z izvajalcem dogovorijo tudi o izrednem prevzemu pri pov-
zročitelju.

Izvajalec izvrši grobo razvrščanje kosovnih odpadkov
takoj na prevzemnem mestu, preostanek pa odloži na reci-
klažnem dvorišču centra za ravnanje z odpadki v Špaji dolini,
kjer jih razstavi glede na materialno sestavo in izloči okolju
nevarne dele ter preda pooblaščenim organizacijam, preo-
stanek pa odloži na odlagalno polje.

Izvajalec je dolžan po odvozu kosovnih odpadkov pre-
vzemno mesto očistiti.

Odložene odpadke, ki po klasifikaciji ne spadajo med
kosovne odpadke in jih izvajalec ni dolžan prevzeti, mora
lastnik ali upravitelj stavbe odstraniti s prevzemnega mesta
takoj po končanem odvozu kosovnih odpadkov (ali pa se
predhodno dogovoriti z izvajalcem o izrednem prevzemu in
plačilu).

17. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev)

Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbira, na vnaprej
določenih mestih pooblaščen izvajalec, skladno s planom
zbiranja, najmanj enkrat letno v premičnih zbiralnikih. Kraj in
čas zbiranja nevarnih odpadkov se objavi na krajevno običa-
jen način.
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V preostalem času občani zbirajo in hranijo nevarne
odpadke iz gospodinjstev doma, lahko pa jih vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pripeljejo v Center za ravnanje z
odpadki Špaja dolina in jih v skladu z navodili oddajo izvajal-
cu (usposobljeni osebi za prevzem).

18. člen
(praznjenje zabojnikov)

Izvajalec prazni zabojnike na prevzemnih mestih. Or-
ganske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov pravi-
loma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnika, od že
uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in
letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se
izvaja po potrebi. Letni plan praznjenja oziroma prevzema
ločenih frakcij in preostanka komunalnih odpadkov mora
izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za pri-
hodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo zbirnih in pre-
vzemnih mest ter dovoznih poti do prevzemnega mesta.
Skrbeti morajo, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na
to ali se nahajajo na prevzemnem ali zbirnem mestu. V
zimskem času pa morajo omogočiti dostop do zabojnikov za
odpadke.

Povzročitelji morajo vrečke z znakom izvajalca z ostan-
ki komunalnih odpadkov do prevzema hraniti v stanovajskih
ali poslovnih objektih oziroma prostorih, kjer odpadki nasta-
jajo. Na dan odvoza pa jih morajo do 6. ali dogovorjene ure
zjutraj odložiti ob zabojnik oziroma na prevzemno mesto.

Izvajalec mora izprazniti tipizirane zabojnike tako, da ne
onesnaži okoliškega prostora ter ne poškoduje zabojnikov,
ki jih mora vrniti na prvotno mesto. V primeru, da izvajalec
onesnaži prevzemno mesto, ga je dolžan očistiti. Izvajalec
mora tudi skrbeti za snažnost zabojnikov, ki so stalno locira-
ni na zbirnih mestih in ekoloških otokih.

19. člen
(nakup novih in zamenjava dotrajanih zabojnikov za

odpadke)
Zabojnike za mešane komunalne odpadke oziroma pre-

ostanek komunalnih odpadkov, kjer je že uveden sistem
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (individualni od-
vzem) so praviloma last povzročiteljev. Izvajalec in Občina
Grosuplje pa sta praviloma lastnika večjih skupnih zabojni-
kov za mešane oziroma za preostanek komunalnih odpad-
kov na zbirnih mestih (kolektivni odvzem).

Na celotnem območju Občine Grosuplje, Občina Gro-
suplje kupi ustrezne tipizirane zabojnike za zbiranje organ-
skih odpadkov in posamezne frakcije na ekoloških otokih.

Za zabojnike, ki so last izvajalca ali Občine Grosuplje,
izvajalec zaračuna obrabnino za uporabo zabojnikov, ki jih je
po dotrajanosti – obrabi tudi dolžan zamenjati. Povzročitelji,
ki so lastniki zabojnikov pa so dolžni na zahtevo izvajalca,
dotrajane zabojnike sami nadomeščati z novimi. V tem pri-
meru so stroški zamenjave dotrajanih tipiziranih zabojnikov
breme povzročitelja.

Povzročitelji in izvajalec so kot lastniki dolžni redno
vzdrževati – čistiti in sprotno odpravljati okvare na svojih
zabojnikih za odpadke. Povzročitelji so ne glede na lastniš-
tvo dolžni skrbeti tudi za zabojnike, ki so locirani na zbirnem
mestu.

Lastnik, upravljalec nove ali obnovljene stavbe oziroma
pravna oseba z novo dejavnostjo, mora prijaviti izvajalcu
začetek uporabe stavbe zaradi dogovora o kraju prevzemne-
ga mesta, številu zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek
izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

20. člen
(organiziranje prireditev in čistilnih akcij)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki
za zbiranje odpadkov in ga v 24 urah po končani prireditvi
očistiti. Izvajalec proti plačilu prevzame odpadke na dogo-
vorjenem mestu.

Izvajalec mora prevzete odpadke odpeljati takoj ali naj-
kasneje ob prvem rednem odvozu odpadkov s tega obmo-
čja.

Organizatorji čistilnih akcij so dolžni obvestiti izvajalca
najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in se z izvajalcem
dogovoriti o načinu izvedbe odvoza odpadkov.

21. člen
(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– v skladu z urnikom prevzema organskih odpadkov

izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike z or-
ganskimi odpadki,

– v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih
odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zaboj-
nike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije v centru za ravnanje z
odpadki ali na ekoloških otokih,

– prepuščati vse kosovne odpadke v centru za ravna-
nje z odpadki ali na prevzemnih mestih v skladu z urnikom
odvoza kosovnih odpadkov,

– oddajati vse nevarne frakcije iz gospodinjstev v cen-
tru za ravnanje z odpadki ali pri občasnem prevzemanju
nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,

– pravne osebe na območju Občine Grosuplje morajo
z usposobljenim izvajalcem ravnanja z odpadki skleniti po-
godbo o ravnanju z odpadki.

22. člen
(prepoved odlaganja odpadkov)

1. V zabojnike, ki so namenjeni zbiranju organskih od-
padkov in v zabojnike, ki so namenjeni zbiranju ostankov
komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati:

– gradbeni material, kamenje in zemljo,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo,

gospodinjski stroji, kolesa, vozila, in stanovanjska oprema,
komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),

– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih usta-

nov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in
druge posebne in nevarne odpadke, ki se po pravilniku o
ravnanju z odpadki klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni
odpadki,

– poginule živali in kože,
– ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase,

kovine),
– ostanke komunalnih odpadkov v zabojnik za organ-

ske odpadke oziroma obratno.
2. V zabojnike, ki so namenjeni zbiranju stekla, kovin,

papirja in plastike na ekoloških otokih je prepovedano odla-
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gati organske odpadke, ki se morajo kompostirati na mestu
izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za biolo-
ške odpadke. Prepoved odlaganja velja tudi za druge od-
padke.

3. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov izven za-
bojnikov, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zaboj-
nike (nepravilno sortiranje odpadkov – papir v zabojnik za
steklo ipd.) ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh
vrst zabojnikov za odpadke.

Če v posameznih zabojnikih niso “čisti” namenski od-
padki, so med seboj pomešani ali pa je v zabojniku popolno-
ma druga frakcija, jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V tem
primeru izvajalec pritrdi na zabojnik obvestilo, zakaj zabojnik
ni izpraznjen, nadzorna služba izvajalca pa o tem obvesti
povzročitelje, od katerih zahteva odstranitev odpadkov, ki se
odlagajo v napačen zabojnik ali izven zabojnika. V primeru,
da povzročitelji odpadkov ne odstranijo, izvajalec o tem
obvesti komunalnega inšpektorja, ki odredi, da to izvede
izvajalec na račun povzročiteljev.

Vreče ali druge odpadke, ki so priloženi ob zabojniku,
izvajalec ne sme prevzeti, razen v primeru predhodnega
dogovora o prevzemu in plačilu ali če so vreče opremljene z
znakom izvajalca.

Če nadzorna služba izvajalca ne uspe ugotoviti kdo je
povzročitelj nepravilnega ravnanja z odpadki, izvajalec javne
službe po odredbi komunalnega inšpektorja odstrani nepra-
vilno odložene odpadke.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen
(pogostnost odvoza)

Izvajalec je dolžan prevzeti komunalne odpadke na pre-
vzemnih oziroma zbirnih mestih in jih odvažati skladno z
letnim programom oziroma urnikom odvoza, ki ga mora izva-
jalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za prihod-
nje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Organske odpadke in preostanek komunalnih odpad-
kov izvajalec odvaža praviloma enkrat tedensko, odvisno od
velikosti zabojnika, od že uvedene stopnje ločenega zbira-
nja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zaboj-
nikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi od enkrat do
štirikrat mesečno.

Izvajalec je dolžan izvajati reden odvoz komunalnih od-
padkov iz strnjenih naselij najmanj enkrat tedensko, iz redko
naseljenih naselij pa najmanj enkrat na štirinajst dni.

V primeru izpada odvoza komunalnih odpadkov zaradi
višje sile, praznikov ali neprimernih vremenskih razmer ozi-
roma neprevoznosti cest do prevzemnih mest, mora izvaja-
lec izpadli prevzem opraviti čimprej, najkasneje v dveh de-
lovnih dneh po odpravi zadržka.

24. člen
(način odvoza)

Izvajalci morajo odvažati odpadke samo s posebnimi
komunalnimi vozili, ki omogočajo praznjenje zabojnikov, na-
kladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez
prahu, čezmernega hrupa in razstresanja odpadkov. Vozila
za prevoz organskih odpadkov morajo biti vodotesna.

Ostanek komunalnih odpadkov lahko proti plačilu stro-
škov odlaganja, pripeljejo v center za ravnanje z odpadki
tudi povzročitelji sami, če imajo za prevoz ustrezno prevoz-
no sredstvo in se z izvajalcem o tem dogovorijo. Povzročitelj
zaradi tega ni oproščen plačila stroškov organiziranega od-
voza odpadkov.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

25. člen
(center za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina)
Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina (v nadaljeva-

nju: center) upravlja izvajalec, ki sprejme poslovnik o uprav-
ljanju, obratovanju in vzdrževanju centra. Center obsega
funkcionalne objekte za sprejem odpadkov (dostopno ram-
po s pripadajočimi cestami, elektronsko mostno tehtnico za
obvezno tehtanje vseh vrst odpadkov, upravni objekt s pri-
ročnim laboratorijem in računalniškim spremljanjem spreje-
ma odpadkov, tehnološkega postopka nevtralizacije biolo-
ških odpadkov in stanja izcednih voda v zbirnem bazenu z
izcednimi vodami), objekte za obdelavo odpadkov (reciklaž-
no dvorišče oziroma ploščadi z nadstrešnicami za prebira-
nje, stiskanje in baliranje odpadkov, skladišča za ločeno
zbrane frakcije, pralne ploščadi, garaže za kompaktor in
objekt – ploščad kompostarne) in objekte za odložene od-
padke (odlagalno polje, odvodni sistem izcednih vod z zbir-
nim bazenom velikosti 320 m3).

S poslovnikom je določen sodoben in zakonsko pred-
pisan režim ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
nenevarnih odpadkov na odlagališče. Uvaja tehtanje odpad-
kov, kontrolo spremnih listin in vizualno kontrolo, izločanje,
stiskanje, baliranje in začasno skladiščenje izločenih frakcij
odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odlaganje
preostanka odpadkov na tesnjeno odlagalno polje s prisil-
nim odplinjevanjem in s popolnim zajemom izcednih voda.

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec.
Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati v

center v obratovalnem času in jih odložiti na mesto, ki ga
določi upravljalec.

Upravljalec CERO Špaja dolina – izvajalec Javno ko-
munalno podjetje Grosuplje, je skupaj z objavo letnega pla-
na odvoza dolžan povzročitelje – občane javno obveščati in
jih seznanjati s sistemom ravnanja in načinom sprejemanja
odpadkov in obratovanju centra za ravnanje z odpadki.

26. člen
(odlaganje odpadkov)

Na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Špaja do-
lina se praviloma lahko odlagajo samo “preostanek komu-
nalnih odpadkov”, ki so opredeljeni v poslovniku o upravlja-
nju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča. To so komunal-
ni odpadki, iz katerih so izločene zbrane frakcije na ekolo-
ških otokih, razgradljivi organski odpadki, kosovni odpadki,
ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja ni možno
razvrstiti po klasifikacijskem seznamu odpadkov v skupino
“ločeno zbrane frakcije” ali v skupino” Embalaža, vključno z
ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek” ali v
druge skupine komunalnih odpadkov. Drugih odpadkov ni
dovoljeno odlagati, razen odpadkov, ki se odlagajo pod
posebnimi pogoji in za katere si izvajalec predhodno pridobi
mnenje pooblaščene strokovne institucije.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem od-
padkov, če njihovo odlaganje ni natančno opredeljeno v
poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlaga-
lišča.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaga-
nje odpadkov na odlagališču, če niso opredeljeni v poslovni-
ku oziroma naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije
glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi
pogoji.

Izven odlagališča je odpadke prepovedano odlagati.
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča CERO
Špaja dolina, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in
pripeljati v center pod pogoji in na način, ki ga predpiše
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občinski komunalni inšpektor, ki lahko zahteva odstranitev
odpadkov tudi kadar povzročitelja ni možno ugotoviti.V tem
primeru pokriva stroške odstranitve Občina Grosuplje.

Na območju Občine Grosuplje je prepovedano kakr-
šnokoli odlaganje in zbiranje odpadnih motornih vozil ter
ostankov teh vozil. Odpadno motorno vozilo je vsako vozilo,
s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez ve-
ljavne registracije. Prevzem odpadnih motornih vozil ter osta-
nek teh vozil bo proti plačilu izvajal upravljalec CERO v Špaji
dolini.

27. člen
(odlaganje gradbenih odpadkov)

Odlagališče za gradbene odpadke je dolžna zagotoviti
Občina Grosuplje.

Inertne gradbene odpadke se lahko odlaga samo v
skladu s sanacijskimi načrti rekultivacije opuščenih gramoz-
nic, peskokopov, kamnolomov in podobno ali pa jih upora-
biti za večje zemeljske, reliefno obsežne ureditve in izravna-
ve ter nasipe. Odlaganje gradbenih odpadkov ne sme ogro-
žati podtalnice, vodotokov in virov pitne vode.

Manjše količine gradbenih odpadkov (do
350 kg/ dnevno – prikolica k osebnemu vozilu) lahko pov-
zročitelji pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih
odložijo na za to pripravljen prostor. Količina tako pripeljanih
odpadkov ne sme presegati 5000 kg na leto / povzročitelja.

Določilo tega člena izključuje gradbene odpadke, ki
nastajajo pri dejavnostih pravnih oseb.

28. člen
(evidenca ravnanja z odpadki)

Izvajalec je dolžan voditi evidenco o strukturi, količini in
teži vseh pripeljanih odpadkov v center, posebej vseh loče-
nih frakcij in odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče. Pose-
bej se evidentira tudi sprejete oziroma zbrane količine ne-
varnih frakcij iz gospodinjstev. Dežurni delavec ob vsakem
dovozu na območje centra evidentira vstop – identificira
povzročitelja (fizično ali pravno osebo) in vozilo, pregleda
vrsto pripeljanih odpadkov in eventuelnih drugih spremnih
listin, jih stehta, (izmeri količino) ter določi mesto na katere-
ga se odpadki odložijo.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV RAVNANJA Z
ODPADKI

29. člen
(načelo povzročitelj plača)

Stroške zbiranja, odvoza, obdelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov so dolžni plačati vsi povzročitelji s
stalnim ali začasnim prebivališčem, vključno z lastniki počit-
niških hišic, vsa podjetja, obrti oziroma druge pravne osebe,
subjekti družbenih in upravnih dejavnosti in druge neprofitne
organizacije na območju Občine Grosuplje.

30. člen
(cena ravnanja z odpadki)

Cena storitve ravnanja z odpadki se oblikuje na osnovi
stroškovnih kalkulacij izvajalca in skladno z veljavnimi pred-
pisi.

Storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje vseh vrst
odpadkov (ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov,
organskih in ostankov odpadkov), prevoz in njihovo obdela-
vo (sortiranje in prebiranje, razstavljanje, stiskanje, mletje
kosovnih odpadkov, kompostiranje organskih odpadkov in
oddajanje ločenih frakcij v predelavo) ter odlaganje ostan-
kov komunalnih odpadkov na odlagališču.

Cene za gospodinjstva se oblikujejo stroškovno in v
skladu z veljavnimi predpisi, za ostale povzročitelje pa so
diferencirane po vrstah odpadkov in povzročiteljev.

Cena za enoto 1 m3 odpadkov za gospodinjstva je
povprečna vsota stroškov nastalih pri ravnanju z odpadki iz
gospodinstev, porazdeljena na najmanjšo količino komunal-
nih odpadkov izračunano na celotno število prebivalcev.

Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo storitev po urad-
nem ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju, ki ga sprej-
me občinski svet.

31. člen
(način obračunavanja z odpadki)

1. Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostorni-
na zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v kate-
rih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe
odlagajo komunalne odpadke. Skupna prostornina zabojni-
kov mora zadoščati najmanjši količini komunalnih odpad-
kov, ki jih tedensko odložijo povzročitelji. Pri določitvi naj-
manjše prostornine zabojnika (V) se upošteva število članov
posameznega gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim
ali začasnim prebivališčem v stavbi (P), ocena količine ko-
munalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročite-
lju in je enaka prostornini 30 litrov (O) in števila odvozov na
teden (Š)

Š

OP
V

⋅=

Zavezanec lahko pri določanju števila oseb zaradi izra-
čuna najmanjše količine odpadkov uveljavi olajšavo za vključ-
no tretjega in večje število mladoletnih otrok. V ta namen je
dolžan izvajalcu enkrat letno predložiti ustrezna dokazila.

2. Določitev skupne zadostne prostornine zabojnikov
iz 1. točke tega člena, se uporabi tudi za določitev prostorni-
ne ter števila zabojnikov na zbirnih mestih, kjer odlagajo
komunalne odpadke povzročitelji iz večstanovanjskih objek-
tov ali večjega števila stavb, za katere je določeno skupno
prevzemno mesto.

3. Če izvajalec dovoli večjo prostornino zabojnikov, kot
je izračunana na podlagi 1. točke tega člena, se pri obraču-
nu ravnanja z odpadki upošteva za najmanjšo količino komu-
nalnih odpadkov dejanska prostornina zabojnika.

4. Za objekt, ki se uporablja kot počitniško stanovanje,
se kot osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki upoš-
teva ocenjena količina komunalnih odpadkov 60 l, ki nasta-
nejo pri povzročitelju v enem tednu.

5. Za upravne dejavnosti, neprofitne organizacije in
društva, poslovne prostore, obrtne in industrijske obrate ter
druge pravne osebe se povzročiteljem obračunava prevzem
odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi pogodbe
med izvajalcem in povzročiteljem. Pri obračunu je potrebno
upoštevati najmanjšo količino odpadkov, ki znaša od 0 do
vključno 2 zaposlena 30 l tedensko, do 5 zaposlenih 60 l
tedensko in za vsakega nadaljnega zaposlenega 10 l odpa-
kov tedensko. Pozitivna razlika je tako proizvodni odpadek.
Pravna oseba je dolžna skleniti pogodbo z izvajalcem v 30
dneh, v kolikor to ne stori, izvajalec javne službe zaračuna
količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe
in znaša najmanj 1m3 odpadkov na mesec. Izvajalec o tem
obvesti komunalnega inšpektorja.

6. Za družbene dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževa-
nje, zdravstvo, kultura in podobno se povzročiteljem obraču-
na prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na osno-
vi sklenjene pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.

7. Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odla-
gališče se stroški odlaganja zaračunajo po količini oziroma
teži pripeljanih odpadkov v skladu z veljavnim cenikom.
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8. Kosovni odvoz odpadkov, ki ga dodatno naroči pov-
zročitelj, se izvede s tipiziranimi velikimi zabojniki in obraču-
na po posebnem ceniku izvajalca.

9. V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v avtori-
ziranih vrečah je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceno
vreče.

10. Stroške zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinj-
stev, odvoz avtomobilskih školjk pri katerih ni možno ugoto-
viti lastnika in odvoz odpadkov čistilnih akcij, pokriva Občina
Grosuplje.

32. člen
(obveznost plačila)

Obveznost plačila stroškov za ravnaje s komunalnimi
odpadki nastane za povzročitelje s prvim dnem naslednjega
meseca:

– ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem
območju ali

– ko se vselijo v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo
ali

– ko začnejo z dejavnostjo in uporabljati poslovne pro-
store,

– po vsaki pisno najavljeni in dokumentirani spremem-
bi zavezanca za plačilo.

33. člen
(obrabnina)

Obrabnina za uporabo zabojnikov za odpadke se zara-
čunava glede na nabavno ceno z upoštevanjem petletne
amortizacijske dobe. Če povzročitelj kupi lasten tipiziran
zabojnik za odpadke, se obrabnina ne zaračunava, zabojnik
pa je dolžan vzdrževati in po potrebi – dotrajanosti, zamenja-
ti na lastne stroške.

34. člen
(evidence povzročiteljev)

Izvajalec vodi zbirke podatkov (evidence povzročiteljev)
uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo
taks zaradi potrebe obračuna in izterjave plačila storitev in
taks.

Osnovne evidence fizičnih oseb obsegajo naslednje
podatke:

– šifra uporabnika,
– ime in priimek,
– stalno prebivališče,
– začasno prebivališče,
– EMŠO,
– znesek poravnanih obveznosti,
– znesek neporavnanih obveznosti,
– številka bančnega računa,
– datum vnosa podatkov.
Izvajalec lahko za posameznega uporabnika komunal-

nih storitev zbira tudi:
– zaposlitev,
– davčna številka,
– delež lastništva.
Evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov ob-

segajo naslednje podatke:
– šifra uporabnika in plačnika,
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– žiro oziroma transakcijski račun,
– davčna številka,
– znesek poravnanih obveznosti,
– znesek neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.

Poleg že navedenih podatkov vsebujejo evidence tudi
naslednje podatke:

– število oseb v stanovanju ali poslovnem prostoru,
– stanovanjska ali poslovna površina,
– šifra odjemnega mesta,
– velikost in vrsta odjemnega zabojnika.

35. člen
(pridobivanje podatkov)

1. Izvajalec storitev zbira zahtevane podatke o povzro-
čiteljih neposredno od uporabnikov in naročnikov storitev, ki
so zahtevane podatke dolžni dajati in izvajalcu omogočiti
njihovo preverjanje preko občine iz evidence obračuna na-
domestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč, iz dav-
čnega registra, iz centralnega registra prebivalstva, iz evi-
denc Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

2. Upravitelji ali lastniki večstanovanjskih zgradb ali na-
jemniki posameznih stanovanj, so dolžni izvajalcu najkasne-
je v 14. dneh pisno posredovati zahtevane osnovne podatke
in vse spremembe, ki vplivajo na obračun cene storitev
izvajanja javne službe.

3. Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge
prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti,
kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali spremem-
bi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu komunalne
storitve. V primeru, da najemodajalec – lastnik ne predloži
zahtevane dokumentacije, je zavezanec za plačilo storitve.

Če povzročitelj odpadkov ne posreduje izvajalcu po-
datkov v skladu 1., 2. in 3. točko tega člena, je dolžan
poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izva-
jalcu znanih oziroma pridobljenih podatkov.

Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc pov-
zročiteljev, lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v zvezi
s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenega mnenja bre-
menijo povzročitelja odpadkov.

Če je izvajalec službe ravnanja z odpadki zaradi napač-
no danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzro-
čitelj odpadkov dolžan povrniti.

36. člen
(olajšave)

V primeru odsotnosti daljših kot tri mesece (služenje
vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično
zdravljenje…) se uporabnikom storitve službe ravnanja z od-
padki lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih spre-
membah mora uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki
pisno obvestiti izvajalca in obvestilu priložiti uraden dokument
iz katerega je razviden vzrok in trajanje odsotnosti.

VII. NADZOR

37. člen
(izvajanje nadzora)

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja-
jo pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega de-
lovnega področja in zakonskih pooblastil.

2. Službe navedene v prvem odstavku tega člena lahko
pri opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.

3. Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnaje z
odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja
določil tega odloka so dolžni povzročitelje prijaviti pristojni
občinski nadzorni službi.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek pravna oseba – izvajalec, če krši 3.
točko 9. člena, 5. odstavek 15. člena, 3 odstavek 16. člena,
4. odstavek 18. člena, 4. odstavek 19. člena, 23. in 24. člen.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega člena.

39. člen
(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna oseba, če kot povzročitelj krši prvi
odstavek 5. člena, 7. člen, 1. in 2. točko 9. člena, drugi
odstavek 12. člena, 14. in 15. člen, četrti odstavek 16. člena,
drugi odstavek 17. člena, drugi in tretji odstavek 18. člena,
tretji in četrti odstavek 19. člena, 21. in 22. člen, tretji odstavek
25. člena, četrti in peti odstavek 26. člena in 29. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe ali posameznik, če kot povzro-
čitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(denarne kazni za organizatorje prireditev)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki oprav-
lja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prire-
ditev na prostem, če ne poskrbijo za odpadke in ne poskrbi-
jo za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz od-
padkov.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Uporabnike storitev službe ravnanja z odpadki, ki so

uporabljali storitve te službe na dan uveljavitve tega odloka,
morajo uporabljati tipizirane zabojnike opredeljene v 12.
členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je potrebno zame-
njati v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.

42. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o rav-

nanju z odpadki na območju Občine Grosuplje (Uradni list,
št. 72/97).

43. člen
(pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunal-

nih odpadkov)
Izvajalec jo dolžan v roku 6 mesecev po sprejemu

odloka, izdelati pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Grosuplje.

44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Grosuplje, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2726. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Dobrepolje

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21., 29. in
61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83; 42/85, 47/87 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98 in 31/00), 1. člena pravilnika o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), 48.
člena pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS,
št. 5/00), odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01), 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96)
in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 33. seji
dne 4. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Dobrepolje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom je določen način opravljanja obvezne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje), subjekti ravnanja z
odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z od-
padki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine

odpadkov,
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na-

stanka,
3. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
4. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpad-

kov,
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.

3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Dobrepolje,
2. izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki, ki je v skladu z odlokom o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Dobrepolje in z Družbeno pogodbo o ustano-
vitvi, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (v nadalje-
vanju: izvajalec),

3. povzročitelji obremenitev; torej pravne in fizične ose-
be, ki so lastniki ali najemniki oziroma upravljalci stanovanj-
skih, poslovnih in drugih prostorov ter površin pri katerih
nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).

V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzroči-
telja obremenitve oziroma uporabnika iz prejšnjega odstav-
ka tega člena, stroške odstranitve plača občina.
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4. člen
(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpo-
stavlja sistem:

– ločenega zbiranja odpadkov na izvoru nastanka (or-
ganski in preostali komunalni odpadki v gospodinjstvih, pa-
pir, steklo, kovine in plastiko na ekoloških otokih, prevzem
kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev),

– kompostiranja organskih odpadkov,
– prebiranja in vračanja koristnih odpadkov v ponovno

uporabo oziroma predelavo,
– odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na ure-

jeno odlagališče odpadkov in
– evidentiranja in preprečevanja črnih odlagališč, nji-

hova sanacija in sankcijoniranja.

5. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je, na celotnem ob-
močju Občine Dobrepolje, obvezno za vse subjekte iz 3.
člena tega odloka.

Skrb za ravnanje z odpadki pravnih oseb (industrija,
obrt in storitvene dejavnosti) in samostojnih podjetnikov, ni v
pristojnosti lokalne skupnosti. Pravne osebe in samostojni
podjetniki izvajajo storitve ravnanja z odpadki po posebni
pogodbi, ki jo sklenejo s pooblaščenim izvajalcem javne
službe. Sklenitev pogodbe je dokaz, da ima povzročitelj
zakonsko urejen odvoz komunalnih oziroma drugih proizvo-
dnih odpadkov.

Na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za
komunalna vozila, izvajalci v dogovoru z Občino Dobrepolje
in s povzročitelji določijo zbirna in prevzemna mesta ter
dogovorijo način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki,
vreče).

Pričetek posamezne vrste ravnanja s komunalnimi od-
padki na teritorialno zaokroženih območjih določi pristojni
občinski organ.

6. člen
(pristojnosti izvajalca)

Izvajalec ima naslednje pristojnosti:
– da v sodelovanju s pristojnim občinskim organom

skrbi za razvoj, investicijsko načrtovanje ter gospodarjenje z
objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne
službe ravnanja z odpadki,

– da izdaja pogoje oziroma soglasja k prostorskim pla-
nom, izvedbenim aktom, lokacijski dokumentaciji in ob izdaji
lokacijskega, gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za
gradnjo. V njih določa prostorske in tehnične elemente za
postavitev, projektiranje in izvedbo objektov glede na potre-
be izvajanja javne službe ravnanja z odpadki

7. člen
(obveznosti prijave povzročitelja)

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so se kot
povzročitelji dolžni prijaviti izvajalcu javne službe za odvoz
komunalnih in ostalih nenevarnih tehnoloških odpadkov.

Ob prijavi za odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan
izvajalcu sporočiti predvidene vrste sestavo in količine od-
padkov, na zahtevo izvajalca pa predložiti tudi potrdilo poo-
blaščenega laboratorija o neškodljivosti odpadkov in primer-
nosti njihovega odlaganja.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen
(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so odpadki, ki so v klasificiranem
seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki razvr-
ščeni kot komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz
industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno
zbranimi frakcijami.

Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke iz industrije
in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v
skladu s posebnimi predpisi.

Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in
deponiranja na območju Občine Dobrepolje so:

1. Ločeno zbrane frakcije na ekoloških otokih:
– papir in lepenka, vključno z drobno odpadno emba-

lažo iz lepenke,
– steklo,
– drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
– drobni kovinski odpadki kot so pločevinke in drugi

odpadki iz kovin,
– ostale frakcije, ki so določene v pravilniku o načinu

odvoza in odstranjevanju komunalnih odpadkov na območju
Občine Dobrepolje.

2. Organski odpadki, ki se razgradijo;
– odpadki z vrtov, parkov in s pokopališč,
– kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavra-

cij,
– les.
3. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov iz gospo-

dinjstev:
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila,
– fotokemikalije,
– pesticidi,
– zdravila,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo

srebro,
– akumulatorji in odpadne baterije.
Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, ni-

so predmet tega odloka.
4. Kosovni odpadki iz gospodinjstev:
– bela tehnika, TV aparati, računalniki, audio tehnika,

radiatorji, peči, bojlerji, pohištvo, vzmetnice, preproge, po-
sode, športni rekviziti, kolesa, otroški vozički ter prazni in
očiščeni sodi.

Ostali odpadki kot so gradbeni odpadki, nevarni od-
padki ter avtomobilske školjke, motorna kolesa in težka
mehanizacija ne sodijo med kosovne odpadke.

5. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz kate-
rih so izločene vse ločeno zbrane frakcije in jih odložimo na
deponijo.

6. Ostali komunalni odpadki, ki se v skladu z dovolje-
njem Ministrstva za okolje in prostor lahko zbirajo in odlaga-
jo na odlagališču nenevarnih odpadkov.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen
(prevzemno ter zbirno mesto in ekološki otok)

1. Prevzemno mesto za individualni odvzem komunal-
nih odpadkov je ustrezno urejena površina od koder izvaja-
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lec redno po določenem urniku odvaža komunalne odpadke
in je praviloma locirano na javni površini ob prometnicah.
Prevzemno mesto skupaj s povzročiteljem določi izvajalec,
vzdržujejo in čistijo pa ga povzročitelji. Povzročitelj mora
izvajalcu omogočiti prevzem odpadkov tudi v zimskem času
tako, da redno odstranjuje sneg in žled z in okoli zabojnika.

2. Zbirno mesto za skupni odvzem komunalnih odpad-
kov je ustrezno urejena površina na kateri povzročitelji re-
dno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane skupne zaboj-
nike za odpadke in plastične vrečke v skladu z 11. členom
tega odloka. Zbirno mesto določijo izvajalec in povzročitelji
oziroma vaške skupnosti, vzdržujejo in čistijo pa ga izvajalci
javne službe.

3. Ekološki otok je prostor za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovin (papir, steklo, drobna plastika in drobni ko-
vinski odpadki) za določen bivalni okoliš. Lokacijo določa
izvajalec v soglasju s pristojnim občinskim organom. Izvaja-
lec ekološke otoke tudi vzdržuje in čisti.

10. člen
(lokacije prevzemnih in zbirnih mest)

Pri določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta ter
ekološke otoke je potrebno upoštevati funkcionalne, estet-
ske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbir-
na in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa
na javnih površinah.

Načrtovalci morajo pri oblikovanju novih sosesk in na-
selij, stanovanjskih in poslovnih objektov ter pri prenovi
zgradb upoštevati poleg splošnih normativov in standardov
tudi obstoječi sistem in tehnologijo zbiranja in odvažanja
odpadkov ter opremo izvajalcev. V sodelovanju z izvajalcem
morajo v prostorsko izvedbenih aktih oziroma projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja določiti zbirna in prevzem-
na mesta ter ekološke otoke.

11. člen
(zabojniki za odpadke)

Povzročitelji morajo odlagati komunalne odpadke v:
1. tipizirane zabojnike (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 900 l

in 1100 l ter 5m3 in 7m3)
2. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki

se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste od-
padkov. Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojnikih ozna-
ka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se lahko
odloži v zabojnik

3. namenske plastične vreče označene z znakom izva-
jalca (kolikor se ne morejo uporabljati zabojniki iz 1. in 2.
točke tega člena)

4. koše za odpadke.
Vrsto in število zabojnikov za odpadke določijo izvajalci

v skladu s tehnologijo zbiranja in frekvenco odvažanja od-
padkov oziroma strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.

Zabojniki za odpadke so lahko nameščeni za posa-
meznega povzročitelja ali za več povzročiteljev skupaj. V
večnamenskih stavbah, kjer se opravlja dejavnost z različno
količino in strukturo, izvajalec lahko odredi posamične za-
bojnike za posamezne povzročitelje.

Zabojniki za odpadke morajo biti postavljeni na pre-
vzemno mesto, ko izvajalci za določeno območje organizira-
jo odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko se nov objekt prične
uporabljati.

Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obra-
tih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, par-

kiriščih in drugih javnih površinah mora biti nameščeno po-
trebno število standardiziranih košev za odpadke. Lastniki,
uporabniki ali upravljalci zgoraj navedenih objektov in povr-
šin so dolžni koše za odpadke prazniti v tipizirane zabojnike
za odpadke, okolico košev pa redno čistiti.

12. člen
(določitev velikosti zabojnikov)

Posameznemu povzročitelju določi izvajalec velikost
zabojnikov, v skladu s številom članov v gospodinjstvu oziro-
ma številom oseb, ki gravitirajo na posamezni zabojnik ter
stopnjo uvedenega ločenega zbiranja odpadkov.

Lastnik zabojnika je dolžan na podlagi ugotovitve izva-
jalca o preseženih najmanjših količinah komunalnih odpad-
kov, zagotoviti večjo prostornino zabojnikov.

13. člen
(vodenje evidence)

Izvajalec vodi evidenco zbirnih in prevzemnih mest ter
ekoloških otokov s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpi-
sanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v
povezavi s podatki o povzročiteljih. Z osebnimi podatki iz
katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.

14. člen
(prevzem odpadkov)

Izvajalec prevzema komunalne odpadke na prevzem-
nih mestih za individualni odvzem in zbirnih mestih za skupni
odvzem. Individualni povzročitelji so dolžni v času do predvi-
denega prevzema odpadkov dostaviti tipizirane zabojnike za
odpadke na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti.

Če izvajalec zaradi nedostopnosti ne more priti s speci-
alnim vozilom do povzročitelja, lahko le ta odlaga odpadke v
vreče za odpadke iz 3. točke 11. člena tega odloka, ki jih je
dolžan na dan odvoza do 6. ure zjutraj dostaviti na prevzem-
no mesto, ki ga določi izvajalec.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki
se sicer lahko odlagajo v zabojnike za odpadke, si morajo
povzročitelji pri izvajalcih proti plačilu priskrbeti vreče iz 3.
točke 11. člena.

Če količina odpadkov redno presega volumen predpi-
sanih zabojnikov za odpadke, izvajalec povzročitelju proti
plačilu predpiše ustrezno večjo zabojnik.

Odpadki, odloženi poleg predpisanih zabojnikov (veje-
vje, grmičevje, kosovni odpadki ipd.) in v nenamenskih pla-
stičnih vrečah, niso predmet odvoza.

15. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se po-
stopoma uvaja na celotnem območju Občine Dobrepolje in
je na že določenih območjih obvezno za vse povzročitelje in
izvajalca. Zbiranje poteka po vrstah odpadkov, ki jih je mož-
no predelati ali vrniti v ponovno uporabo.

Posamezne vrste odpadkov se morajo zbirati:
– v zabojnikih za organske odpadke pri povzročiteljih,
– v zabojnikih za preostanke komunalnih odpadkov pri

povzročiteljih oziroma na zbirnih mestih,
– v tipiziranih zabojnikih za steklo, papir, kovine in pla-

stiko na ekoloških otokih.
Ločeno zbrani odpadki se odložijo v Centru za ravnanje

z odpadki v Špaji dolini, kjer se obdelajo (prebirajo, predela-
jo) in kasneje prodajo oziroma oddajo pooblaščenemu pre-
delovalcu. Povzročitelji lahko ločeno zbrane odpadke tudi
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sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo
po navodilih izvajalca.

Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni
začeti takoj, ko izvajalec določi način, kraj in čas zbiranja ter
zagotovi tipizirane predpisane zabojnike za odpadke. Zače-
tek zbiranja ter eventuelne spremembe načina zbiranja, od-
važanja odpadkov, so izvajalci dolžni objaviti na krajevno
običajen način, povzročitelje pa o sistemu ločenega zbiranja
odpadkov natančno poučiti.

Zabojniki za posamezne vrste odpadkov morajo biti
enakega tipa in označene tako, da je iz oznake na zabojniku
razvidna vrsta odpadka, ki se lahko odlaga v posamezni
zabojnik.

16. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi
velikosti, oblike in teže ni mogoče zbirati v tipiziranih zabojni-
kih. Kosovne odpadke zbira, odvaža in oddaja izvajalec
skladno z letnim načrtom najmanj dvakrat letno. Čas zbira-
nja odpadkov se objavi na krajevno običajen način. Povzro-
čitelji v času odvoza kosovne odpadke odložijo na prevzem-
na oziroma zbirna mesta, med letom pa jih kadarkoli sami
pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in odložijo po
navodilih izvajalca, proti plačilu in s predhodno najavo pa se
z izvajalcem dogovorijo tudi o izrednem prevzemu pri pov-
zročitelju.

Izvajalec izvrši grobo razvrščanje kosovnih odpadkov
takoj na prevzemnem mestu, preostanek pa odloži na reci-
klažnem dvorišču centra za ravnanje z odpadki v Špaji dolini,
kjer jih razstavi glede na materialno sestavo in izloči okolju
nevarne dele ter preda pooblaščenim organizacijam, preo-
stanek pa odloži na odlagalno polje.

Izvajalec je dolžan po odvozu kosovnih odpadkov pre-
vzemno mesto očistiti.

Odložene odpadke, ki po klasifikaciji ne spadajo med
kosovne odpadke in jih izvajalec ni dolžan prevzeti, mora
lastnik ali upravitelj stavbe odstraniti s prevzemnega mesta
takoj po končanem odvozu kosovnih odpadkov (ali pa se
predhodno dogovoriti z izvajalcem o izrednem prevzemu in
plačilu).

17. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev)

Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbira, na vnaprej
določenih mestih pooblaščen izvajalec, skladno s planom
zbiranja, najmanj enkrat letno v premičnih zbiralnikih. Kraj in
čas zbiranja nevarnih odpadkov se objavi na krajevno običa-
jen način.

V preostalem času občani zbirajo in hranijo nevarne
odpadke iz gospodinjstev doma, lahko pa jih vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pripeljejo v Center za ravnanje z
odpadki Špaja dolina in jih v skladu z navodili oddajo izvajal-
cu (usposobljeni osebi za prevzem).

18. člen
(praznjenje zabojnikov)

Izvajalci praznijo zabojnike na prevzemnih mestih. Or-
ganske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov pravi-
loma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnikov, od
že uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov in letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških
otokih se izvaja po potrebi. Letni plan praznjenja oziroma
prevzema ločenih frakcij in preostanka komunalnih odpad-
kov mora izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega

leta za prihodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen
način.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo zbirnih in pre-
vzemnih mest ter dovoznih poti do prevzemnega mesta.
Skrbeti morajo, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na
to ali se nahajajo na prevzemnem ali zbirnem mestu. V
zimskem času pa morajo omogočiti dostop do zabojnikov za
odpadke.

Povzročitelji morajo vrečke z znakom izvajalca z ostan-
ki komunalnih odpadkov do prevzema hraniti v stanovanj-
skih ali poslovnih objektih oziroma prostorih, kjer odpadki
nastajajo. Na dan odvoza pa jih morajo do 6. ali dogovorje-
ne ure zjutraj odložiti ob zabojnik oziroma na prevzemno
mesto.

Izvajalci morajo izprazniti tipizirane zabojnike tako, da
ne onesnažijo okoliškega prostora ter ne poškodujejo zaboj-
nikov, ki jih vrnejo na prvotno mesto. V primeru, da izvajalci
onesnažijo prevzemno mesto, so ga dolžni očistiti. Izvajalci
morajo tudi skrbeti za snažnost zabojnikov, ki so stalno
locirani na zbirnih mestih in ekoloških otokih.

19. člen
(nakup novih in zamenjava dotrajanih zabojnikov za

odpadke)
Zabojniki za mešane komunalne odpadke oziroma pre-

ostanek komunalnih odpadkov, kjer je že uveden sistem
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (individualni od-
vzem) so praviloma last povzročiteljev. Izvajalec in Občina
Dobrepolje pa sta praviloma lastnika večjih skupnih zabojni-
kov za mešane oziroma za preostanek komunalnih odpad-
kov na zbirnih mestih (kolektivni odvzem).

Na celotnem območju Občine Dobrepolje, Občina Do-
brepolje kupi ustrezne tipizirane zabojnike za zbiranje organ-
skih odpadkov in posamezne frakcije na ekoloških otokih.

Za zabojnike, ki so last izvajalca ali Občine Dobrepolje,
izvajalec zaračuna obrabnino za uporabo zabojnikov, ki jih je
po dotrajanosti – obrabi tudi dolžan zamenjati. Povzročitelji,
ki so lastniki zabojnikov pa so dolžni na zahtevo izvajalca,
dotrajane zabojnike sami nadomeščati z novimi. V tem pri-
meru so stroški zamenjave dotrajanih tipiziranih zabojnikov
breme povzročitelja.

Povzročitelji in izvajalci so kot lastniki dolžni redno vzdr-
ževati – čistiti in sprotno odpravljati okvare na svojih zabojni-
kih za odpadke. Povzročitelji so ne glede na lastništvo dolžni
skrbeti tudi za zabojnike, ki so locirani na zbirnem mestu pri
povzročitelju (individualni odvzem organskih odpadkov ozi-
roma ostanka komunalnih odpadkov).

Lastnik, upravljalec nove ali obnovljene stavbe oziroma
pravna oseba z novo dejavnostjo, mora prijaviti izvajalcu
začetek uporabe stavbe zaradi dogovora o kraju prevzemne-
ga mesta, številu zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek
izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

20. člen
(organiziranje prireditev in čistilnih akcij)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki
za zbiranje odpadkov in ga v 24. urah po končani prireditvi
očistiti. Izvajalec proti plačilu prevzame odpadke na dogo-
vorjenem mestu.

Izvajalec mora prevzete odpadke odpeljati takoj ali naj-
kasneje ob prvem rednem odvozu odpadkov s tega ob-
močja.

Organizatorji čistilnih akcij so dolžni obvestiti izvajalca
najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in se z izvajalcem
dogovoriti o načinu izvedbe odvoza odpadkov.
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21. člen
(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– v skladu z urnikom prevzema organskih odpadkov

izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike z or-
ganskimi odpadki,

– v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih
odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zaboj-
nike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije v centru za ravnanje z
odpadki ali na ekoloških otokih,

– prepuščati vse kosovne odpadke v centru za ravna-
nje z odpadki ali na prevzemnih mestih v skladu z urnikom
odvoza kosovnih odpadkov,

– oddajati vse nevarne frakcije iz gospodinjstev v cen-
tru za ravnanje z odpadki ali pri občasnem prevzemanju
nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,

– pravne osebe na območju Občine Dobrepolje mora-
jo z usposobljenim izvajalcem ravnanja z odpadki skleniti
pogodbo o ravnanju z odpadki ter en izvod dostaviti občinski
nadzorni službi.

22. člen
(prepoved odlaganja odpadkov)

1. V zabojnike, ki so namenjene zbiranju organskih
odpadkov in v zabojnike, ki so namenjene zbiranju ostankov
komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati:

– gradbeni material, kamenje in zemljo,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo,

gospodinjski stroji, kolesa, vozila, in stanovanjska oprema,
komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),

– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih usta-

nov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in
druge posebne in nevarne odpadke, ki se po pravilniku o
ravnanju z odpadki klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni
odpadki,

– poginule živali in kože,
– ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase,

kovine),
– ostanke komunalnih odpadkov v zabojnik za organ-

ske odpadke oziroma obratno.
2. V zabojnike, ki so namenjene zbiranju stekla, kovin,

papirja in plastike na ekoloških otokih je prepovedano odla-
gati organske odpadke, ki se morajo kompostirati na mestu
izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za biolo-
ške odpadke. Prepoved odlaganja velja tudi za druge od-
padke.

3. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov izven za-
bojnikov, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zaboj-
nike (nepravilno sortiranje odpadkov – papir v zabojnik za
steklo ipd.) ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh
vrst zabojnikov za odpadke.

Če v posameznih zabojnikih niso “čisti” namenski od-
padki, so med seboj pomešani ali pa je v zabojniku popolno-
ma druga frakcija, jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V tem
primeru izvajalec pritrdi na zabojnik obvestilo, zakaj zabojnik
ni izpraznjen, nadzorna služba izvajalca pa o tem obvesti
povzročitelje, od katerih zahteva odstranitev odpadkov, ki se
odlagajo v napačen zabojnik ali izven zabojnika. V primeru,
da povzročitelji odpadkov ne odstranijo, izvajalec o tem

obvesti občinsko nadzorno službo, ki odredi, da to izvede
izvajalec na račun povzročiteljev.

Vreče ali druge odpadke, ki so priloženi ob zabojniku,
izvajalec ne sme prevzeti, razen v primeru predhodnega
dogovora o prevzemu in plačilu ali če so vreče opremljene z
znakom izvajalca.

Če nadzorna služba izvajalca ne uspe ugotoviti kdo je
povzročitelj nepravilnega ravnanja z odpadki, izvajalec javne
službe po odredbi občinske nadzorne službe odstrani ne-
pravilno odložene odpadke.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen
(pogostnost odvoza)

Izvajalec je dolžan prevzeti komunalne odpadke na pre-
vzemnih oziroma zbirnih mestih in jih odvažati skladno z
letnim programom oziroma urnikom odvoza, ki ga mora izva-
jalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za prihod-
nje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Organske odpadke in preostanek komunalnih odpad-
kov izvajalec odvaža praviloma enkrat tedensko, odvisno od
velikosti zabojnikov, od že uvedene stopnje ločenega zbira-
nja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zaboj-
nikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi od enkrat do
štirikrat mesečno.

Izvajalec je dolžan izvajati reden odvoz komunalnih od-
padkov iz strnjenih naselij najmanj enkrat tedensko, iz redko
naseljenih naselij pa najmanj enkrat na štirinajst dni.

V primeru izpada odvoza komunalnih odpadkov zaradi
višje sile, praznikov ali neprimernih vremenskih razmer ozi-
roma neprevoznosti cest do prevzemnih mest, mora izvaja-
lec izpadli prevzem opraviti čimprej, najkasneje v dveh de-
lovnih dneh po odpravi zadržka.

24. člen
(način odvoza)

Izvajalci morajo odvažati odpadke samo s posebnimi
komunalnimi vozili, ki omogočajo praznjenje zabojnikov, na-
kladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez
prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov. Vozila za
prevoz organskih odpadkov morajo biti vodotesna.

Ostanek komunalnih odpadkov lahko proti plačilu stro-
škov odlaganja, pripeljejo v center za ravnanje z odpadki
tudi povzročitelji sami, če imajo za prevoz ustrezno prevoz-
no sredstvo in se z izvajalcem o tem dogovorita. Povzročitelj
zaradi tega ni oproščen plačila stroškov organiziranega od-
voza odpadkov.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

25. člen
(center za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina)
Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina (v nadaljeva-

nju center) upravlja izvajalec, ki sprejme poslovnik o uprav-
ljanju, obratovanju in vzdrževanju centra. Center obsega
funkcionalne objekte za sprejem odpadkov (dostopno ram-
po s pripadajočimi cestami, elektronsko mostno tehtnico za
obvezno tehtanje vseh vrst odpadkov, upravni objekt s pri-
ročnim laboratorijem in računalniškim spremljanjem spreje-
ma odpadkov, tehnološkega postopka nevtralizacije biolo-
ških odpadkov in stanja izcednih voda v zbirnem bazenu z
izcednimi vodami), objekte za obdelavo odpadkov (reciklaž-
no dvorišče oziroma ploščadi z nadstrešnicami za prebira-
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nje, stiskanje in baliranje odpadkov, skladišča za ločeno
zbrane frakcije, pralne ploščadi, garaže za kompaktor in
objekt – ploščad kompostarne) in objekte za odložene od-
padke (odlagalno polje, odvodni sistem izcednih vod z zbir-
nim bazenom velikosti 320 m3).

S poslovnikom je določen sodoben in zakonsko pred-
pisan režim ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
nenevarnih odpadkov na odlagališče. Uvaja tehtanje odpad-
kov, kontrolo spremnih listin in vizualno kontrolo, izločanje,
stiskanje, baliranje in začasno skladiščenje izločenih frakcij
odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odlaganje
preostanka odpadkov na tesnjeno odlagalno polje s prisil-
nim odplinjevanjem in s popolnim zajemom izcednih voda.

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec.
Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati v

center v obratovalnem času in jih odložiti na mesto, ki ga
določi upravljalec.

Upravljalec CERO Špaja dolina – izvajalec Javno ko-
munalno podjetje Grosuplje, je skupaj z objavo letnega pla-
na odvoza dolžan povzročitelje – občane javno obveščati in
jih seznanjati s sistemom ravnanja in načinom sprejemanja
odpadkov in obratovanju centra za ravnanje z odpadki.

26. člen
(odlaganje odpadkov)

Na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Špaja do-
lina se praviloma lahko odlagajo samo “preostanek komu-
nalnih odpadkov”, ki so opredeljeni v poslovniku o upravlja-
nju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča. To so komunal-
ni odpadki, iz katerih so izločene zbrane frakcije na ekolo-
ških otokih, razgradljivi organski odpadki, kosovni odpadki,
ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja ni možno
razvrstiti po klasifikacijskem seznamu odpadkov v skupino
“ločeno zbrane frakcije” ali v skupino” Embalaža, vključno z
ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek” ali v
druge skupine komunalnih odpadkov. Drugih odpadkov ni
dovoljeno odlagati, razen odpadkov, ki se odlagajo pod
posebnimi pogoji in za katere si izvajalec predhodno pridobi
mnenje pooblaščene strokovne institucije.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem od-
padkov, če njihovo odlaganje ni natančno opredeljeno v
poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlaga-
lišča.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaga-
nje odpadkov na odlagališču, če niso opredeljeni v poslovni-
ku oziroma naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije
glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi
pogoji.

Izven odlagališča je odpadke prepovedano odlagati.
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča CERO
Špaja dolina, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in
pripeljati v center pod pogoji in na način, ki ga predpiše
občinski komunalni inšpektor, ki lahko zahteva odstranitev
odpadkov tudi kadar povzročitelja ni možno ugotoviti.V tem
primeru pokriva stroške odstranitve Občina Dobrepolje.

Na območju Občine Dobrepolje je prepovedano kakr-
šnokoli odlaganje in zbiranje odpadnih motornih vozil ter
ostankov teh vozil. Odpadno motorno vozilo je vsako vozilo,
s katerega so odstranjene registrske tablice in je brez veljav-
ne registracije. Prevzem odpadnih motornih vozil ter osta-
nek teh vozil bo proti plačilu izvajal upravljalec CERO v Špaji
dolini.

27. člen
(odlaganje gradbenih odpadkov)

Odlagališče za gradbene odpadke je dolžna zagotoviti
Občina Dobrepolje.

Inertne gradbene odpadke se lahko odlaga samo v
skladu s sanacijskimi načrti rekultivacije opuščenih gramoz-
nic, peskokopov, kamnolomov in podobno ali pa jih upora-
biti za večje zemeljske, reliefno obsežne ureditve in izravna-
ve ter nasipe. Odlaganje gradbenih odpadkov ne sme ogro-
žati podtalnice, vodotokov in virov pitne vode. V primeru
nedovoljenega oziroma rizičnega odlaganja, je vsaka oseba,
ki jo to zadeva, dolžna takoj obvestiti občinsko nadzorno
službo.

Manjše količine gradbenih odpadkov (do 350 kg/dnev-
no – prikolica k osebnemu vozilu) lahko povzročitelji pripe-
ljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo na za to
pripravljen prostor. Količina tako pripeljanih odpadkov ne
sme presegati 5000 kg na leto.

Določilo tega člena izključuje gradbene odpadke, ki
nastajajo pri dejavnosti pravnih oseb.

28. člen
(evidenca ravnanja z odpadki)

Izvajalec je dolžan voditi evidenco o strukturi, količini in
teži vseh pripeljanih odpadkov v center, posebej vseh loče-
nih frakcij in odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče. Pose-
bej se evidentira tudi sprejete oziroma zbrane količine ne-
varnih frakcij iz gospodinjstev. Dežurni delavec ob vsakem
dovozu na območje centra evidentira vstop – identificira
povzročitelja (fizično ali pravno osebo) in vozilo, pregleda
vrsto pripeljanih odpadkov in eventualnih drugih spremnih
listin, jih stehta, (izmeri količino) ter določi mesto na katere-
ga se odpadki odložijo.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV RAVNANJA Z
ODPADKI

29. člen
(načelo povzročitelj plača)

Stroške zbiranja, odvoza, obdelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov so dolžni plačati vsi povzročitelji s
stalnim ali začasnim prebivališčem, vključno z lastniki počit-
niških hišic, vsa podjetja, obrti oziroma druge pravne osebe,
subjekti družbenih in upravnih dejavnosti in druge neprofitne
organizacije na območju Občine Dobrepolje.

30. člen
(cena ravnanja z odpadki)

Cena storitve ravnanja z odpadki se oblikuje na osnovi
stroškovnih kalkulacij izvajalca in skladno z veljavnimi pred-
pisi.

Storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje vseh vrst
odpadkov (ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov,
organskih in ostankov odpadkov), prevoz in njihovo obdela-
vo (sortiranje in prebiranje, razstavljanje, stiskanje, mletje
kosovnih odpadkov, kompostiranje organskih odpadkov in
oddajanje ločenih frakcij v predelavo) ter odlaganje ostan-
kov komunalnih odpadkov na odlagališču.

Cene za gospodinjstvo se oblikujejo stroškovno in v
skladu z veljavnimi predpisi, za ostale povzročitelje pa so
diferencirane po vrstah odpadkov in povzročiteljev.

Cena za enoto 1 m3 odpadkov za gospodinjstva je
povprečna vsota stroškov nastalih pri ravnanju z odpadki iz
gospodinjstev, porazdeljena na najmanjšo količino komu-
nalnih odpadkov izračunano na celotno število prebivalcev.

Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo storitev po urad-
nem ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju, ki ga sprej-
me občinski svet.
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31. člen
(način obračunavanja z odpadki)

1. Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostorni-
na zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v kate-
rih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe
odlagajo komunalne odpadke. Skupna prostornina zabojni-
kov mora zadoščati najmanjši količini komunalnih odpad-
kov, ki jih tedensko odložijo povzročitelji. Pri določitvi naj-
manjše prostornine zabojnika (V) se upošteva število članov
posameznega gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim
ali začasnim prebivališčem v stavbi (P), ocena količine ko-
munalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročite-
lju in je enaka prostornini 30 litrov (O) in števila odvozov na
teden (Š)

Š

OP
V

⋅=

Zavezanec lahko pri določanju števila oseb zaradi izra-
čuna najmanjše količine odpadkov uveljavi olajšavo za vključ-
no tretjega in večje število mladoletnih otrok.

V ta namen je dolžan izvajalcu enkrat letno predložiti
ustrezna dokazila.

2. Določitev skupne zadostne prostornine zabojnikov
iz 1. točke tega člena, se uporabi tudi za določitev prostorni-
ne ter števila zabojnikov na zbirnih mestih, kjer odlagajo
komunalne odpadke povzročitelji iz več stanovanjskih ob-
jektov ali večjega števila stavb, za katere je določeno sku-
pno prevzemno mesto.

3. Če izvajalec dovoli večjo prostornino zabojnikov, kot
je izračunana na podlagi 1. točke tega člena, se pri obraču-
nu ravnanja z odpadki upošteva za najmanjšo količino komu-
nalnih odpadkov dejanska prostornina zabojnika.

4. Za objekt, ki se uporablja kot počitniško stanovanje,
se kot osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki upoš-
teva ocenjena količina komunalnih odpadkov 60 l, ki nasta-
nejo pri povzročitelju v enem tednu.

5. Za upravne dejavnosti, neprofitne organizacije in
društva, poslovne prostore, obrtne in industrijske obrate ter
druge pravne osebe se povzročiteljem obračunava prevzem
odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi pogodbe
med izvajalcem in povzročiteljem. Pri obračunu je potrebo
upoštevati najmanjšo količino odpadkov, ki znaša od 0 do
vključno 2 zaposlena 30 l tedensko, do 5 zaposlenih 60 l
tedensko in za vsakega nadaljnjega zaposlenega 10 l od-
padkov tedensko. Pozitivna razlika je tako proizvodni odpa-
dek. Pravna oseba je dolžna skleniti pogodbo z izvajalcem v
30 dneh, kolikor to ne stori, izvajalec javne službe zaračuna
količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe
in znaša najmanj 1m3 odpadkov na mesec. Izvajalec o tem
obvesti občinsko nadzorno službo.

6. Za družbene dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževa-
nje, zdravstvo, kultura in podobno se povzročiteljem obra-
čuna prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na
osnovi sklenjene pogodbe med izvajalcem in povzročite-
ljem.

7. Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odla-
gališče se stroški odlaganja zaračunajo po količini oziroma
teži pripeljanih odpadkov v skladu z veljavnim cenikom.

8. Kosovni odvoz odpadkov, ki ga dodatno naroči pov-
zročitelj, se izvede s tipiziranimi velikimi zabojniki in obraču-
na po posebnem ceniku izvajalca.

9. V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v avtori-
ziranih vrečah je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceno
vreče.

10. Stroške zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinj-
stev, odvoz avtomobilskih školjk pri katerih ni možno ugoto-

viti lastnika in odvoz odpadkov čistilnih akcij, pokriva Občina
Dobrepolje.

32. člen
(obveznost plačila)

Obveznost plačila stroškov za ravnaje s komunalnimi
odpadki nastane za povzročitelje s prvim dnem naslednjega
meseca:

– ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem
območju ali

– ko se vselijo v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo
ali

– ko začnejo z dejavnostjo in uporabljati poslovne pro-
store,

– po vsaki pisno najavljeni in dokumentirani spremem-
bi zavezanca.

33. člen
(obrabnina)

Obrabnina za uporabo zabojnikov za odpadke se zara-
čunava glede na nabavno ceno z upoštevanjem petletne
amortizacijske dobe. Če povzročitelj kupi lasten tipiziran
zabojnik za odpadke, se obrabnina ne zaračunava, zabojnik
pa je dolžan vzdrževati in po potrebi – dotrajanosti, zamenja-
ti na lastne stroške.

34. člen
(evidence povzročiteljev)

Izvajalec vodi zbirke podatkov (evidence povzročiteljev)
uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo
taks zaradi potrebe obračuna in izterjave plačila storitev in
taks.

Osnovne evidence fizičnih oseb obsegajo naslednje
podatke:

– šifra uporabnika,
– ime in priimek,
– stalno prebivališče,
– začasno prebivališče,
– EMŠO,
– znesek poravnanih obveznosti,
– znesek neporavnanih obveznosti,
– številka bančnega računa,
– datum vnosa podatkov.
Izvajalec lahko za posameznega uporabnika komunal-

nih storitev zbira tudi:
– zaposlitev,
– davčna številka,
– delež lastništva.
Evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov ob-

segajo naslednje podatke:
– šifra uporabnika in plačnika,
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– žiro oziroma transakcijski račun,
– davčna številka,
– znesek poravnanih obveznosti,
– znesek neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Poleg že navedenih podatkov vsebujejo evidence tudi

naslednje podatke:
– število oseb v stanovanju ali poslovnem prostoru,
– stanovanjska ali poslovna površina,
– šifra odjemnega mesta,
– velikost in vrsta odjemnega zabojnika.
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35. člen
(pridobivanje podatkov)

1. Izvajalec storitev zbira zahtevane podatke o povzro-
čiteljih neposredno od uporabnikov in naročnikov storitev, ki
so zahtevane podatke dolžni dajati in izvajalcu omogočiti
njihovo preverjanje preko občine iz evidence obračuna na-
domestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč, iz dav-
čnega registra, iz centralnega registra prebivalstva, iz evi-
denc Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

2. Upravitelji ali lastniki več stanovanjskih zgradb ali
najemniki posameznih stanovanj, so dolžni izvajalcu najkas-
neje v 14. dneh pisno posredovati zahtevane osnovne po-
datke in vse spremembe, ki vplivajo na obračun cene stori-
tev izvajanja javne službe.

3. Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge
prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti,
kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali spremem-
bi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu komunalne
storitve. V primeru, da najemodajalec – lastnik ne predloži
zahtevane dokumentacije, je zavezanec za plačilo storitve.

Če povzročitelj odpadkov ne posreduje izvajalcu po-
datkov v skladu 1., 2. in 3. točko tega člena, je dolžan
poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izva-
jalcu znanih oziroma pridobljenih podatkov.

Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc pov-
zročiteljev, lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v zvezi
s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenega mnenja bre-
menijo povzročitelja odpadkov.

Če je izvajalec službe ravnanja z odpadki zaradi napač-
no danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzro-
čitelj odpadkov dolžan povrniti.

36. člen
(olajšave)

V primeru odsotnosti daljših kot tri mesece (služenje
vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično
zdravljenje…) se uporabnikom storitve službe ravnanja z od-
padki lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih spre-
membah mora uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki
pisno obvestiti izvajalca in obvestilu priložiti uraden dokument
iz katerega je razviden vzrok in trajanje odsotnosti.

VII. NADZOR

37. člen
(izvajanje nadzora)

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja-
jo pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega de-
lovnega področja in zakonskih pooblastil.

2. Službe navedene v prvem odstavku tega člena lahko
pri opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.

3. Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnaje z
odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja
določil tega odloka so dolžni povzročitelje prijaviti pristojni
občinski nadzorni službi.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek pravna oseba – izvajalec, če krši 3.

točko 9. člena, peti odstavek 15. člena, tretji odstavek
16. člena, četrti odstavek 18. člena, četrti odstavek 19.
člena, 23. in 24. člen.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega člena.

39. člen
(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna oseba, če kot povzročitelj krši
prvi odstavek 5. člena, 7. člen, 1. in 2. točko 9. člena, drugi
odstavek 12. člena, 14. in 15. člen, četrti odstavek 16. čle-
na, drugi odstavek 17. člena, drugi in tretji odstavek 18.
člena, tretji in četrti odstavek 19. člena, 21. in 22. člen,
tretji odstavek 25. člena, četrti in peti odstavek 26. člena in
29. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe ali posameznik, če kot povzro-
čitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(denarne kazni za organizatorje prireditev)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja
dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditev
na prostem, če ne poskrbijo za odpadke in ne poskrbijo za
čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Uporabnike storitev službe ravnanja z odpadki, ki so

uporabljali storitve te službe na dan uveljavitve tega odloka,
morajo uporabljati tipizirane zabojnike opredeljene v 12.
členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je potrebno zame-
njati v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.

42. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o rav-

nanju z odpadki na območju Občine Dobrepolje (Uradni list,
št. 34/96).

43. člen
(pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih

odpadkov)
Izvajalec jo dolžan v roku 6 mesecev po sprejemu

odloka, izdelati pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Dobrepolje.

44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Dobrepolje, dne 4. junija 2002.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.



Stran 5772 / Št. 55 / 27. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

HRASTNIK

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega plana za
območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu
2002

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. čle-
na statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99) je Občinski svet
občine Hrastnik na seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

prostorskih sestavin srednjeročnega plana za
območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu

2002

UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednje-
ročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS,
št. 78/98) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni in srednje-
ročni plan, ki se nanaša na:

· uskladitev z novimi (razširjenimi) obveznimi izhodišči
dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja ohra-
njanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in prometnega
omrežja.

· spremembo namenske rabe prostora:
– spremembo meje ureditvenega območja naselja Dol

pri Hrastniku – širitev za oskrbne dejavnosti in stanovanja na
najboljša kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter zmanjša-
nje dela ureditvenega območja naselja v obsegu 0,6 ha z
vrnitvijo v kmetijska zemljišča;

– širitev ureditvenih območij za počitniške hiše v nase-
lju Gore na druga kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter
zmanjšanje dela ureditvenega območja počitniških hiš Fračji
dol v obsegu 0,5 ha z vrnitvijo v kmetijska zemljišča;

– spremembe mej stavbnih zemljišč na območju razpr-
šene poselitve na podlagi individualnih pobud in občine;

· uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za
področja vodnega gospodarstva, rudnin, energetike in pro-
meta ter dopolnitev s sprejeto prostorsko dokumentacijo v
letih 1998–2000.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN
SREDNJEROČNEGA PLANA

2. člen
1. V točki 4.1 poglavja Cilji urejanja prostora občine se

spremeni besedilo šestega odstavka in zadnjega odstavka
tako, da se glasi:

“Zavarovana območja državnega pomena so: najboljša
kmetijska zemljišča, varovalni gozdovi, pridobivalni prostor
rjavega premoga Rudnika Trbovlje–Hrastnik, predlagani kra-
jinski park Kopitnik in pomembnejša kulturna dediščina:

razglašeni kulturni spomenik Podkraj 67 ter cerkev sv. Jurija
na Gorah – kulturni spomenik predlagan za razglasitev.

Poselitev je obvezno izhodišče dolgoročnega plana
Republike Slovenije.

Zavarovana območja lokalnega pomena so: vodovar-
stvena območja izvirov na območjih Studence, Mali Kal,
Novi dom, Za Savo, Turje in Dol pri Hrastniku; pridobivalni
prostor apnenca in laporja v kamnolomu Retje–Plesko ter
kamna – dolomita v kamnolomu Boben pri Hrastniku; za
ohranjanje naravnih vrednot in varstvo kulturne dediščine so
zavarovana območja in objekti naravnih spomenikov in na-
ravnih vrednot ter kulturnih spomenikov in kulturne dedišči-
ne po določilih točke 4. tega člena odloka.“

2. V podpoglavju kmetijska zemljišča točke 4.3.1 se
črtajo prvi trije odstavki in nadomestijo z naslednjim besedi-
lom:

“Najboljša kmetijska zemljišča, ki so zavarovana z za-
konom in trajno namenjena kmetijski proizvodnji, so določe-
na v obsegu 547 ha.

Druga kmetijska zemljišča z izključno rabo so določena
v obsegu 1506 ha.“

3. V podpoglavju rudnine točke 4.3.1 se spremeni in
dopolni besedilo prvega in tretjega odstavka in se glasi:

“Pridobivalni prostor rjavega premoga Rudnika Trbovlje
– Hrastnik, ki obsega 923 ha, je s predpisi zavarovano
območje in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče
dolgoročnega plana Republike Slovenije.

Obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine sta s
predpisi zavarovana pridobivalna prostora apnenca in ce-
mentnega laporja kamnoloma Retje–Plesko ter tehničnega
kamna – dolomita kamnoloma Boben pri Hrastniku. Za oba
kamnoloma je obvezno izdelati ureditveni-sanacijski načrt.“

4. Podpoglavje naravna in kulturna dediščina v točki
4.3.1 se črta v celoti in nadomesti z naslednjim besedilom:

– ohranjanje naravnih vrednot
Obvezno naravovarstveno izhodišče republiškega dol-

goročnega plana je predlagani krajinski park Kopitnik.
Za naravne spomenike so predlagana naslednja varo-

vana območja in objekti, ki so obvezno izhodišče dolgoroč-
nega plana občine: Klemenčeve skale, Jelenove skale, Bo-
ben – skalni osamelci, Reberske skale, Bajdetov graben s
slapovi, Okrogi, Soteska Pekel, Kovška luknja, Lipa pri Plav-
cu, Lipa pri cerkvi v Turju, Bodika v Ravnah in Izvirišče.

Naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi usmeritva-
mi, so območja in objekti: nahajališče oligocenskih fosilov,
osamelci pod Matico, votlina v stolpu, bodika pri Brezovem
ter gozdna rezervata Pekel in Pod Matico;

– kulturna dediščina.
Po strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine

(ZVNKD Celje oktober 2000) je na območju Občine Hra-
stnik 85 objektov in območij kulturne dediščine, ki so z
evidenčnimi številkami (EŠD) vpisani v zbirni register dedi-
ščine oziroma so zanje opredeljene številke predlogov za
vpis v ZRD.

Pomembnejša kulturna dediščina – spomenika držav-
nega pomena sta: z odločbo razglašeni kulturni spomenik
Podkraj št. 67 in kulturni spomenik predlagan za razglasitev
– Cerkev sv. Jurija na Gorah.

Na območju občine je 49 kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena, ki so predlagani za razglasitev. To so obmo-
čja: Krnice – arheološko območje grobišča, Podkraj – rim-
ska naselbina s svetiščem in Turje – arheološko območje v
Ložnici ter 46 objektov oziroma območij: cerkev sv. Jakoba
na Dolu pri Hrastniku, cerkev Matere božje v Dragi, cerkev
sv. Nikolaja v Podkraju, cerkev sv. Štefana na Turju, zname-
nje v Brdcah, Vila de Seppi in Mlakarjevo stanovanje v
Hrastniku ter objekti na domačijah v naseljih Brdce, Čeče,
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Kal, Krištandol, Marno, Turje in Brnica po seznamu v stro-
kovnih podlagah ZVNKD Celje.

Kulturna dediščina lokalnega pomena so varovana ob-
močja: Krnice – vas, Marno – zaselek Zgornje Marno, Šav-
na peč – vas in Turje – vas (naselbinska dediščina); domači-
je: Brdce 14, Čeče 75, 83, 84 in 88, Gore 41, Krištandol 1
in 2, Marno 26, Turje 3, 4, 6, 7, 12 in 19, Brnica 57;
območje steklarske kolonije v Hrastniku in objekti: župni-
šče, kapela in grobišče na pokopališču na Dolu pri Hrastni-
ku; cerkev sv. Kristusa kralja, lopa za lokomotive, Rikljev
most, rudniški kompresor, železniška postaja in spomenik
žrtvam z grobnico v Hrastniku; znamenje v Šavni peči, grobi-
šče s spominskim obeležjem v Krištandolu in Suhadolu ter
spomenik in grob na Kalu in Brezovem.

5. V točki 4.3.2 poglavja Poselitev in organizacija de-
javnosti v prostoru se za četrtim odstavkom doda novi odsta-
vek z naslednjim besedilom:

“V pomembnejšem lokalnem središču Dol pri Hra-
stniku so za razvoj stanovanjske gradnje zagotovljene do-
datne površine na razširjenih stanovanjskih območjih La-
ze in Sp. Marno ter za oskrbni center v Čerdencu (skupaj
2,2 ha).“

6. Besedilo podpoglavja Območja počitniških hiš v
točki 4.3.2 se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja počitniških hiš se usmerja izključno v uredi-
tvena območja počitniških hiš na Kalu (poimenovana Kal in
Za hribom) ter v naselju Gore (Fračji dol, Florjanov dol in štiri
manjša ureditvena območja na krajinskem prostoru Gore –
Kopitnik).“

7. Podpoglavje Prometno omrežje v točki 4.4.1 se
spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:

“Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slo-
venije za področje prometa in zvez so:

– državne ceste: glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana
(Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most, regionalna cesta
I. reda št. 221 Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik –
Šmarjeta in regionalna cesta I. reda št. 224 Hrastnik – most
čez Savo; predvideni sta rekonstrukciji regionalne ceste R1
– 221/427 od naselja Boben proti mostu v dolžini 500 m in
regionalne ceste R1 – 221 na prehodu skozi naselje Dol pri
Hrastniku v dveh možnih variantah (rekonstrukcija obstoječe
ceste ali nova obvozna cesta); za predvideni novi odsek
državne ceste G2 – 108 Hrastnik – Zidani most bo trasa po
levem oziroma desnem bregu Save določena na osnovi
izbrane variante po idejni študiji, ki je v izdelavi;

– glavna železniška proga I. reda Ljubljana – Dobova;
predvideno je povečanje hitrosti na V = 160 km/h na obsto-
ječi železniški progi Ljubljana – Zidani most – Maribor in
izgradnja hitre proge na odseku Ljubljana – Dobova.

Na območju občine je 52 km lokalnih cest (obvezno
izhodišče dolgoročnega plana občine), 12 km mestnih in
krajevnih cest ter 64 km javnih poti. Načrtovane so posodo-
bitve makadamskih vozišč, izboljšanje razmer na že moder-
niziranih voziščih ter izgradnja pločnikov.“

8. V točki 4.4.3 Energetsko omrežje in zveze se črta
prvi odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:

“Energetski objekti državnega pomena so obstoječi
daljnovodi DV 2 x 110 kV: Trbovlje – Hrastnik, Laško –
Hrastnik in Trbovlje – Sevnica, RTP 110/35 kV Hrastnik s
predvideno rekonstrukcijo ter planirana novogradnja daljno-
voda DV 1x 110 kV Hrastnik – Gabersko.“

ter za drugim odstavkom doda besedilo, ki se glasi:
“Na območju Občine Hrastnik potekajo razdelilni in

priključni plinovodi:
visokotlačna plinovoda: R 25 A (od M 2 v km 73+171

do MRP Hrastnik) in P258 A (od R 25 A v km 19+338 do
MRP TOH) ter priključni plinovodi: P 2581 A (MRP TOH –

Toplarna), P 255 A (MRP Hrastnik-Steklarna) in P 256 A
(MRP Hrastnik-Kemična)“.

9. V poglavju št. 4.4.4 Vodnogospodarske ureditve se
doda zadnji odstavek z naslednjim besedilom:

“Na poplavnih območjih, ki so prikazana v tematski
karti št. 2/1 – vodnogospodarske omejitve v prostoru –
kartografskega dela plana, je na poselitvenih območjih za-
gotoviti dovolj prostora za ureditev odvodnje in zaščito bre-
žin pred erodiranjem, nenaseljene poplavne površine ob
vodotokih pa ohraniti kot manjša retencijska območja ter na
teh območjih zagotoviti omejeno gospodarjenje s prosto-
rom, predvsem ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo na travni-
kih in pašnikih; podrobnejši vodnogospodarski pogoji in
omejitve pa posege na erozijsko ogrožena območja bodo
obvezen sestavni del prostorskih izvedbenih aktov.“

10. V točki 4.5 poglavja Rešitve in pogoji za načrtova-
nje in izvedbo prostorskih ureditev se na začetku doda nova
alinea z naslednjim besedilom:

“– Pri načrtovanju prostorskih ureditev in za vsak po-
seg na varovanih območjih in objektih kulturne dediščine iz
točke 4. tega odloka je potrebno pridobiti predhodne kultur-
novarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine. Enako velja za vse kapelice, zna-
menja in spominska obeležja, ki še niso vpisana v register
kulturne dediščine. Upoštevati je treba določila strokovnih
podlag za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober
2000), ki so sestavni del tega plana in veljajo v upravnih
postopkih ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih
izvedbenih aktov.

Za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij iz
točke 4. tega odloka je treba upoštevati naravovarstvene
smernice (ZVNKD Celje, oktober 2000), ki so sestavni del
tega plana.

11. Odstavek v peti alinei poglavja Rešitve in pogoji za
načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev točke 4.5 se
črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

“– Za varovana območja naselbinske dediščine (Krni-
ce, Zg. Marno, Šavna peč in Turje) je potrebno izdelati
prostorske izvedbene akte, ki bodo temeljili na posebnih
strokovnih podlagah varstva kulturne dediščine.“

12. V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi
izvedbenimi akti točke 4.5 se nadomestita tretji in četrti
odstavek z naslednjim besedilom:

“Z zazidalnim načrtom: ureditveno območje naselja
Kovk (Kupča vas) in Čeče (Tičja vas)

Z ureditvenimi načrti: odlagališče komunalnih in in-
dustrijskih odpadkov

Unično, obstoječe odlagališče odpadnih produktov
TET-II Prapretno, kamnolom Retje – Plesko in Boben ter
strelišče na Ojstrem.“

13. Zadnja dva odstavka točke 4.6.2 v poglavju Urba-
nistična zasnova Hrastnika se črtata in nadomestita z na-
slednjim besedilom:

“Na območju urbanistične zasnove Hrastnik so zavaro-
vana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:

– kulturni spomeniki lokalnega pomena – predlagani
za razglasitev: Podkraj – Rimska naselbina s svetiščem,
Sava pri Hrastniku – Cerkev sv. Nikolaja, Vila de Seppi in
Mlakarjevo stanovanje,

– kulturna dediščina: Hrastnik – Lopa za lokomotive,
Riklejev most, Rudniški kompresor, železniška postaja, Cer-
kev sv. Kristusa kralja in Steklarska kolonija.“

V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi iz-
vedbenimi akti točke 4.6.4 se peti odstavek nadomesti z
naslednjim besedilom:

S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP1 – PUP8) se
bodo urejala ostala poselitvena območja, za katera ni pred-
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videno urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti: Stu-
dence, Veličkova cesta, Novi dom, Frtica, Dirmajerjev
hrib, Železniška postaja, Podkraj in Prapretno.

14. Zadnji odstavek točke 4.7.2 poglavja Urbani-
stična zasnova naselja Dol pri Hrastniku se črta in nado-
mesti z naslednjim besedilom:

“Na ureditvenem območju naselja Dol pri Hrastniku
so zavarovana naslednja območja in objekti kulturne de-
diščine:

– kulturni spomenik lokalnega pomena – predlagan
za razglasitev: Dol pri Hrastniku – Cerkev sv. Jakoba,

– kulturna dediščina: Dol pri Hrastniku – kapela,
župnišče in grobišče na pokopališču.“

15. Drugemu odstavku podpoglavja Zasnova organi-
zacije dejavnosti v prostoru v točki 4.7.3 se doda nasled-
nje besedilo:

“ter na razširjena stanovanjska območja Laze in Sp.
Marno. Območje ob regionalni cesti desnega nabrežja
Brnice v Čerdencu je namenjeno za oskrbne in storitvene
dejavnosti.“

16. Kartografski del s tematskimi kartami v merilu
1:25000 in 1:5000 se skladno z vsebino sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana dopolni in spremeni v na-
slednjem obsegu:

– karta št. 2 zasnova vodnega gospodarstva se do-
polni s prikazi odsekov hodournikov, kjer so predvidena
ureditvena dela in z območji oskrbovanimi z vodovodom,

– karta št. 3 rudnine se spremeni skladno z vsebino
pod točko 3. tega člena odloka; spremenjena je meja z
odločbo zavarovanega pridobivalnega prostora tehnične-
ga kamna – dolomita kamnoloma Boben,

– karta št. 4 zasnova naravne in kulturne dediščine
se nadomesti z dvema novima kartama z naslovi: “zasno-
va ohranjanja naravnih vrednot“ (št. 4a) in “zasnova var-
stva kulturne dediščine“ (št. 4b) s prikazi vsebine pod
točko 4. tega člena odloka,

– karta št. 9 zasnova prometnega omrežja se spre-
meni in dopolni skladno z vsebino pod točko 7. tega
člena odloka,

– karta št. 11 zasnova energetskega omrežja se
spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 8. tega
člena odloka ter zaradi sprememb na področju tras da-
ljnovodov 10(20) kV,

– tematski karti št. 4 ureditvena območja (v merilu
1:5000) in št. 1 zasnova kmetijstva in gozdarstva, zasno-
va naselij in območij za poselitev se dopolnita s spreme-
njenimi mejami ureditvenega območja naselja Dol pri Hra-
stniku, ureditvenih območij počitniških hiš na Gorah in
novim ureditvenim območjem za strelišče na Ojstrem,

– karta št. 12 zasnova načinov urejanja prostora se
spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 12.
tega člena odloka,

– karta št. 13 zasnova osnovne rabe prostora se spre-
meni in dopolni na področjih poselitve, zasnove ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine, zasnove prometnega
in energetskega omrežja ter rudnin v skladu z vsebino
dopolnjenih tematskih kart št. 3, 4a, 4b, 9, 11 in 14,

– kartni prikazi pod št. 15 urbanistična zasnova na-
selja Hrastnik in Dol pri Hrastniku v merilu 1:5000 se
spremenijo in dopolnijo zaradi spremembe meje ureditve-
nega območja naselja Dol pri Hrastniku, zasnove varstva
kulturne dediščine ter zasnove prometnega, komunalne-
ga in energetskega omrežja v skladu z določili tega odlo-
ka.

17. Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v
kartografski dokumentaciji na listih PKN 1:5000 skladno
s predpisano vsebino.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-03-4/00
Hrastnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Hrastnik

Leopold Grošelj l. r.

KAMNIK

2728. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
območja PN3 Terme Snovik

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne
20. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu

območja PN3 Terme Snovik

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
ureditvenega načrta območja PN3 Terme Snovik.

II
Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Ter-
me Snovik se začne dne 2. 7. 2002. Javna razgrnitev bo na
sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v
prostorih KS Srednja vas in bo trajala 45 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog

lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knji-
go pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini
Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24,
Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainte-
resirani obveščeni na krajevno običajen način.

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

Št. 35005-4/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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2729. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem
načrtu območja M1 Pod Skalco

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne
20. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu

območja M1 Pod Skalco

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga

odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod skalco.

II
Javna razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu

območja M1 Pod skalco se začne dne 2. 7. 2002. Javna
razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II.
nadstropju in v prostorih KS Mekinje in bo trajala 45 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lah-

ko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo
pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainte-
resirani obveščeni na krajevno običajen način.

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

Št. 35005-2/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2730. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega
načrta območja K5 Žale in K16 Žale

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne
20. 6. 2002 sprejel

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

dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega
načrta območja K5 Žale in K16 Žale

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale.

II
Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja
K5 Žale in K16 Žale se začne dne 2. 7. 2002. Javna
razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II.
nadstropju tudi za KS Kamnik Center in bo trajala 45 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lah-

ko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo
pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kam-
nik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainte-
resirani obveščeni na krajevno običajen način.

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

Št. 35005-1/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

NOVO MESTO

2731. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni
center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 44/97) in 16. člena Statuta Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center

ob Belokranjski cesti v Novem mestu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86,
18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter
Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96,
32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99,
63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01 in
72/01) za območje Mestne občine Novo mesto sprejme
zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski
cesti v Novem mestu.

Zazidalni načrt je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske To-
plice, pod št. ZN 125/00 v aprilu 2002. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.
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2. člen
Meja ureditvenega območja poslovno oskrbnega cen-

tra ob Belokranjski cesti v Žabji vasi poteka na severu po
meji zemljišča parc. št. 1357, prečka Belokranjsko cesto s
parc. št. 1400 in jo vključuje do križišča s Knafelčevo ulico
na jugu, nato poteka po vzhodni meji Knafelčeve ulice s
parc. št. 1356 in 1263/3 do zemljišča parc. št. 295/26, se
nadaljuje po njegovi južni in vzhodni meji ter severovzhodni
in severozahodni meji parc. št. 295/3 zopet do Knafelčeve
ulice in se nato nadaljuje po njenem vzhodnem robu do
izhodiščne točke.

V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli
zemljišč s parc. št.: 295/3, 295/42, 312/5, 1357, 1358
pot, 1359/1, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1354,
1355, 1263/3 cesta, del 1356 cesta (Knafelčeva ulica) in
del 1400 cesta (Belokranjska cesta), vse v k.o. Ragovo.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavno-

stim. Razdeljeno je na štiri ureditvene enote, namenjene
poslovnim objektom in na ureditveno enoto, ki zajema javno
cestno omrežje.

– Primerne poslovne dejavnosti so trgovske, gostinske
in storitvene. Pri storitvenih dejavnostih so nesprejemljive
vse tiste, ki niso združljive s stanovanjskim okoljem – pred-
vsem takšne, ki povzročajo hrup ali druga onesnaženja in ne
ustvarjajo kvalitetnega mestnega ambienta. V območju ure-
janja ni dovoljena izvedba kuhinj za restavracije, kapacitet
več kot 50 obrokov na uro oziroma 100 sedišč za goste ter
kuhinje za dislocirano postrežbo hrane.

– Osnovna dejavnost v območju urejanja naj bo tak-
šna, da lahko zagotovi enotno oblikovanje celotnega obmo-
čja in objekte večjega merila. V okviru teh objektov lahko
najdejo svoj prostor tudi dejavnosti manjšega obsega, če
osnovne dejavnosti ne bodo zasedle vseh razpoložljivih po-
vršin.

Po ureditvenih enotah je namembnost sledeča:
– UE1: avtosalon, trgovina z avtomobili, skladišča re-

zervnih delov, avtoservis, tehnične trgovine ipd., pisarne ali
ostale storitvene dejavnosti, skladne z določili tega zazidal-
nega načrta,

– UE2: bencinski servis z avtopralnico, gostinskim lo-
kalom, trgovino in prodajo plina,

– UE3: trgovina z živili, tehnične trgovine in spremljajo-
či prostori, gostinski lokal,

– UE4: obstoječa dejavnost, tehnična trgovina, servis
tovornih vozil ipd.

4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je

potrebno izvesti rekonstrukcijo glavne ceste G2, Knafelče-
ve in Avšičeve ulice ter urediti nove cestne povezave znotraj
kompleksa.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Koncept izdelave zazidalnega načrta
Cilj zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski doku-

ment, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim
razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksi-
bilne prostorske dokumente, da so lahko aktualni daljše

časovno obdobje in ustrezajo različnim potrebam, hkrati pa
zadostiti javnemu interesu po premišljenih in kontroliranih
posegih v prostor.

Zato sta cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata
k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega načrta,
medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začr-
tani samo robni pogoji, ki pa kljub temu zagotavljajo celovito
urbanistično ureditev obravnavanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:
– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima

neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne
priključitve na javno komunalno infrastrukturo,

– določi se obvezna gradbena linija za objekte ter smer
orientacije glavnih fasad,

– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna viši-
na kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površi-
na, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev stavbnih
otokov,

– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje
parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,

– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive
za to območje.

6. člen
Koncept urejanja obravnavanega območja
Objekti naj po svoji zasnovi predstavljajo povezovalni

člen med bližnjim stanovanjskim naseljem z drobno stavbno
morfologijo v vzhodnem zaledju obravnavanega območja in
velikimi industrijskimi objekti tovarne REVOZ v zahodni smeri.
Glavna geometrija, po kateri se morata ravnati oblikovanje
objektov in zunanja ureditev, naj izhaja iz smeri sever – jug ob
Knafelčevi ulici, saj ta obvladuje najdaljšo stranico parcele.

Glavne fasade ureditvenih enot UE1, UE2 in UE3 mo-
rajo biti orientirane vzdolž Belokranjske ceste in Knafelčeve
ulice, pri čemer se posebna pozornost posveti kontaktnemu
prostoru med objekti in javnim svetom. Ob Knafelčevi ulici
se oblikuje vmesni zeleni pas in zagotovi ob ulično oblikova-
nje objektov, ki so v istem nivoju. Nižji višinski nivo gradbe-
nih parcel v območju urejanja je potrebno izenačiti z glavni-
ma cestama. Kote pritličij naj bodo torej prilagojene nivoju
Belokranjske ceste. Na tem nivoju naj bodo locirani glavni
programi.

Pogoji za gradnjo in zunanjo ureditev
Pogoji se nanašajo na vse enote, ki so prikazane na

grafični prilogi z naslovom Ureditvene enote in namembnost
in vsebinsko prikazani na grafični prilogi z naslovom Arhitek-
tonsko zazidalna situacija.

– Gradbeni in oblikovalski pogoji:
– Na obstoječih objektih v ureditveni enoti UE4 so

dovoljene izboljšave in posodobitve v smislu spremembe
dejavnosti ali izboljšave delovnih pogojev.

– Pozidanost zemljišča s stavbami mora biti do 60% v
posamezni ureditveni enoti. S tem je določena tlorisna povr-
šina katere koli etaže vidnega dela objekta v primerjavi s
tlorisno površino ureditvene enote. Sem niso vštete morebit-
ne parkirne površine pod zemljo ali na strehi, ki lahko zase-
dejo tudi večji del parcele. V tlorisno površino stavb se ne
štejejo pomožni objekti.

– Nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji od
javnih cest, na katere mejijo, razen v ureditveni enoti UE 2 in
UE3, kjer je nivo pritličja prilagojen nivoju Belokranjske ce-
ste in uvozu, kota nadstropja pa se prilagaja koti Knafelčeve
ulice.

– Kote pritličij: kota pritličja v ureditveni enoti UE1 se
prilagodi koti Knafelčeve ulice, to je 189,00 m n.m., med-
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tem ko se ureditve na zahodnem delu enote približajo koti
Belokranjske ceste.

Kota pritličja in platoja v ureditveni enoti UE2 – ben-
cinski servis je prilagojena manipulativnim površinam in
dovozom, betonski plato se predvidi na koti približno
189,50 m n.m.

Kota pritličja v ureditveni enoti UE3, kjer so predvi-
deni tudi največji objekti, se določi na koto 189,70 m
n.m.. Kota je določena glede na uvozno in izvozno cesto
ter z upoštevanjem dostopa na streho objekta, kjer so
predvidena parkirišča.

Kota pritličja objektov v UE4 so enake kot na obsto-
ječih objektih in se le zgolj prilagodijo terenu.

– Novozgrajene stavbe morajo upoštevati predpisano
obvezno gradbeno linijo, kar pomeni, da se mora vsaj 70%
fasade, ki gleda proti Belokranjski cesti, držati obvezne
gradbene linije, ravno tako pa se morajo objekti držati
gradbene linije ob Knafelčevi ulici. Dovoljena gradbena
linija pomeni črto, do katere sme objekt najdlje segati.

– Najvišja dopustna višina objektov je P+1 v uredi-
tveni enoti UE1, vendar višina objekta ne sme presegati
skupne višine 7 m nad Knafelčevo ulico in P+1 v ureditve-
nih enotah UE2 in UE3; od tega imata pritličje in 1. etaža
skupno svetlo višino do stropa najmanj 4m.

– Najnižja dopustna višina objektov je pritlična stav-
ba s svetlo višino najmanj 6 m do stropa.

– Novi objekti v ureditvenih enotah UE1 in UE3 mo-
rajo tvoriti oblikovno celoto.

– Fasade: glavne fasade morajo biti orientirane proti
Belokranjski cesti v enotah UE1 do UE3 in Knafelčevi
ulici za enoto UE4. Potrebna je usklajena členitev fasad
po višini med vsemi objekti na območju urejanja tega
zazidalnega načrta. Ravno tako velja za celo območje
skladna izbira materialov za obdelavo fasad.

– Oblikovanje streh novozgrajenih objektov, njihov
naklon in kritina morajo biti na celotnem območju ureja-
nja tega zazidalnega načrta medsebojno usklajeni, na
strehah objektov je dovoljena ureditev parkirišč za ose-
bne avtomobile.

– Pomožni objekti, kot na primer lope in nadstrešni-
ce, morajo biti manjših dimenzij in smiselno vkomponira-
ne v celotno stavbno kompozicijo. Tudi za izgradnjo po-
možnih objektov je potrebno pripraviti izvleček iz zazidal-
nega načrta, v katerem se natančneje določi njihova fun-
kcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali. Pomožni
objekti so dovoljeni za razne nadstrešnice nakupovalnih
vozičkov, streha nad parkirišči za kolesa, kontejnerji za
plin.

– Za začasne objekte, kot so na primer šotori, rastli-
njaki, se ravno tako pripravi izvleček iz zazidalnega načr-
ta, v katerem se natančneje določi njihova funkcija, lega,
arhitekturna zasnova, materiali in časovno obdobje, v ka-
terem bo objekt stal.

– Odprte površine vzdolž glavnih fasad objektov, ki
so orientirane proti Belokranjski cesti se uredijo kot re-
prezentačne površine, namenjene pešcem. Parkirne in
ostale servisne zunanje površine se uredijo na tistem delu
parcele, ki meji na glavno cesto – Belokranjsko cesto.

– Prometna ureditev:
– Potrebno je racionalno izrabiti razpoložljivo zemlji-

šče, zato se večidel odprtih površin nameni za parkirišča,
le te pa se lahko predvidi tudi na strehah objektov.

– Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni za-
gotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavno-
sti v okviru svoje ureditvene enote; tako za stranke, kot za
zaposlene.

– Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno
upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila
parkirišč za posamezne dejavnosti, predvidijo se tudi pro-
stori za parkiranje koles.

– Dostopne poti za motorna vozila k objektom mora-
jo biti urejene preko glavnega uvoza s stranskih cest.

– Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni za-
gotoviti ureditev prostorov za počitek pešcev (klopi za
sedenje, koši za smeti ipd).

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

7. člen
Promet
Kompleks zazidalnega načrta poslovno oskrbnega

centra ob Belokranjski cesti se navezuje na državno ce-
sto – glavna cesta GII, št. 105, odsek 256. Obremenitev
ceste je glede na tranzitni promet v smeri proti Beli kraji-
ni, bližine večjih industrijskih obratov (REVOZ, ADRIA,
TPV ipd.) ter vzhodnega vstopa v mesto zelo velika. Za
definiranje prometnega režima celotnega odseka upošte-
va prometno študijo, ki jo je izdelal MIT inženiring, d.o.o.,
v aprilu 2001.

Glavni uvoz z levim zavijalnim pasom se predvidi v
km 0,2 glavne ceste. Takoj za uvoznim radijem se odcepi
uvoz v ureditveno enoto UE2 in UE3 ter se priključi na
Knafelčevo ulico.

Izvoz iz območja se predvidi z desnim izvozom v
smeri centra med ureditveno enoto UE1 in UE2 ter z
rekonstrukcijo Knafelčeve in Avšičeve ulice v križišču z
Belokranjsko cesto v km 0,4, kjer se v Avšičevi ulici uredi
levi zavijalni pas. Križišče pri REVOZu, to je križišče Avši-
čeve ulice z Belokranjsko cesto, se semaforizira.

Izvede se rekonstrukcija Knafelčeve in Avšičeve uli-
ce, in sicer z razširitvijo voznih pasov in ureditvijo peš
hodnikov, pri rekonstrukciji Belokranjske ceste in Avšiče-
ve ulice pa se upošteva hodnik za pešce, kolesarska
steza in ureditev visokorasle vegetacije v stičnem obmo-
čju parkirišč in cestnega telesa.

Na delu rekonstruirane Belokranjske ceste se hitrost
omeji na 50 km/h in v Knafelčevi in Avšičevi ulici na
40 km/h.

Karakteristični prečni profil glavne ceste G2 se dolo-
či glede na promet in plansko obdobje 20 let (Promet 00
in 01) v območju križišča pri REVOZU in je:

– obstoječi vozni pas 2 x 3,25 m 6,50 m
– robni pas 2 x 0,25 m 0,50 m
– zavijalni pas 2 x 3,25 m 6,50 m
– kolesarska steza enostranska 2 x 1,00 m 2,00 m

2 x 0,75 m 1,50 m
– hodnik za pešce 2 x 1,60 m 3,20 m
– bankine 2 x 0,50 m 1,00 m

Skupaj: 21,20 m

Karakteristični prečni profil lokalne ceste – Knafelčeve
ulice:
– vozni pas 2 x 3,00 m 6,00 m
– robni pas 2 x 0,25 m 0,50 m
– hodnik za pešce 2 x 1,60 m 3,20 m
– bankine 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj:  10,70 m
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Karakteristični prečni profil lokalne ceste – Avšičeve
ulice:
– vozni pas 2 x 3,00 m 6,00 m
– robni pas 2 x 0,25 m 0,50 m
– zavijalni pas 1 x 3,00 m 3,00 m
– hodnik za pešce
   s kolesarsko stezo 2 x 2,60 m 5,20 m
– bankine 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj:  15,70 m

Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva Zakon
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in skladno z njim
pridobljene pogoje Direkcije RS za ceste za rekonstrukcijo,
Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št.
33/98), Zakon o varnosti o cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98) ter Pravilnik o prometni signalizaciji in pro-
metni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).

Požarne poti in dostopne ceste:
Kot požarna pot se opredeli napajalna cesta ter vse

dostopne ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s
treh strani, zato ni potrebno zagotavljati dodatnih požarnih
poti.

Dimenzioniranje cestišča:
Končno debelino posameznega sloja bo podal PGD

glede na ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geolo-
ških raziskav.

Peš promet in kolesarski promet:
Izvedba hodnika za pešce je predvidena ob javnih ce-

stah. Kolesarski promet znotraj soseske se odvija po cesti
oziroma po kolesarskih stezah, ki se jih predvidi ob Belo-
kranjski cesti in Avšičevi ulici.

Mirujoči promet:
Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni zagotovi-

ti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru
svoje ureditvene enote tako za stranke kot za zaposlene. Pri
določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati ve-
ljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posa-
mezne dejavnosti. Posebej se predvidijo mesta za parkiranje
koles. Pri projektiranju se upoštevajo Tehnični normativi za
projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljub-
ljana).

8. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod:
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na

obstoječi vodovod, ki se ga rekonstruira po celotni Knafel-
čevi ulici. Pri dimenzioniranju cevovoda naj se predvidi mak-
simalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Vodovod se
v celoti izvede iz LTŽ cevi ustreznih profilov. Minimalni profil
je LTŽ 100, razen pri prestavitvi cevovoda PVC 250 ob
Knafelčevi ulici.

Priključke objektov se izvede preko kontrolnega vodo-
mernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m,
zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju
z ostalimi komunalnimi napravami. Za kompleks se upošteva
en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št.
30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva
Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v
Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00), Tehnični
pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list
RS, št. 64/95).

Kanalizacija:
Sistem odvodnje voda s posameznih ureditvenih enot

se zasnuje ločeno, in sicer se ločeno zbirajo meteorne vode
s streh in odpadne fekalne vode iz objektov, ki se preko
sifona združujejo in izpustijo v kolektor in meteorne vode s
parkirišč in manipulativnih površin, ki se preko lovilca olj in
maščob izpustijo v zbirni kolektor ob Belokranjski cesti.

Če geološka struktura zemljišča pokaže možnost poni-
kanja, se dovoli izpust meteornih vod v sistem ponikovalnic,
fekalne vode pa vodimo v zbirni kolektor oziroma v obstoje-
čo fekalno kanalizacijo. Pri tem se morajo za čiščenje mete-
ornih vod s parkirišč uporabiti oljni separatorji.

Zaradi rekonstrukcije Knafelčeve ulice in tangenc se
predvidi rekonstrukcija kanalizacije po Knafelčevi ulici. Na
obstoječo kanalizacijo se priključuje zgolj sedanja zazidava
vzhodno od Knafelčeve ulice in kompleks Agroservisa, za
novi del pa se predvidi kolektor ob Belokranjski cesti. Izpust
v javno kanalizacijo se izvede v križišču glavne ceste G2 in
regionalne ceste R2 419/1204.

Pred priključitvijo se mora kolektor, ki poteka v ce-
stnem telesu regionalne ceste od križišča z glavno cesto pa
do križišča priključne ceste pri TPV Novo mesto rekonstrui-
rati z upoštevanjem celotnega gravitacijskega območja v
Žabji vasi, Gotni vasi in Cikavi (štejejo kompletne soseske,
ki imajo sicer ulični sistem).

Rekonstrukcija se izvede po, v ta namen, izdelani po-
sebni dokumentaciji. Pri dimenzioniranju kanalizacije se
upoštevajo tudi zaledne vode ulic Na Lazu, Pot na Gorjance,
Drejčetova pot ter dolgoročne potrebe zalednih vod celot-
nega gravitacijskega območja (Žabja vas, Gotna vas, Cika-
va).

Izdelovalci strokovnih podlag (študij in projektov) mora-
jo garantirati kakovost predlaganih in izvedenih rešitev. V
primeru napake se jih ustrezno sankcionira (odvzem licence
ipd.).

Pri projektiranju se upošteva Odlok o javni kanalizaciji
(Uradni list RS, št. 76/00), Odlok o izvajanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda (Uradni list RS, št.76/2000), Tehnični
pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/2000) in
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Oskrba s plinom:
Objekti se priključujejo na javno plinsko mrežo preko

plinovoda, ki se priključi na mestno plinsko mrežo na križi-
šču Knafelčeve ulice in Pot na Gorjance. Plinovod vodimo
ob trasi rekonstruiranega vodovoda v globini 1,50 m z verti-
kalnim zamikom med temeni 0,30 m. Objekti se preko
sekundarnih vodov priključijo nanjo, pri čemer se upošteva
Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega
omrežja v Občini Novo mesto ( Uradni list RS, št. 18/02),
Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega
plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto ( Uradni list RS,
št. 80/98), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obrato-
vanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02).

Odstranjevanje odpadkov:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj obmo-

čja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Le-
skovec. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža, papir, kartoni, lesni odpadki in drugo, steklovina ter
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ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Loka-
cija zabojnikov se odmakne od stanovanjskih objektov na
zahodno stran objektov posamezne ureditvene enote in us-
trezno nadkritje. Pri opredelitvi končne dispozicije odpadkov
se upošteva Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98) ter občinsko regulativo s tega področja.

Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji
odpadka se mora voditi posebna evidenca.

9. člen
Energetska infrastruktura
Visokonapetostni razvod in trafopostaja:
Preko kompleksa urejanja poteka 20 kV srednje napeto-

stni zračni daljnovod, ki se ga kablira. Predvideni uvod je na
skrajno severozahodnem delu kompleksa v neposredni bližini
križišča glavne ceste z regionalno cesto. Kabel se nato uvede
v predvideno kabelsko kanalizacijo, ki je locirana v koridorju
hodnika za pešce ob Knafelčevi ulici in poteka 1 m od rekon-
struiranega vodovoda. Daljnovod nato uvedemo v novo trafo-
postajo ter nato nadaljujemo do obstoječe trafopostaje –
zidane ob Knafelčevi ulici. Od obstoječe trafo postaje se trasa
nato nadaljuje s prevezavo na zračni daljnovod ob Avšičevi
ulici. Od križnega jaška na križišču Knafelčeve ulice in Avšiče-
ve ulice se koridor 20 kV daljnovodne zanke nadaljuje ob
Avšičevi ulici in nato ob Belokranjski cesti.

Za posege UE1 in UE2 se predvidi izgradnja nove TP,
za UE 3 pa se energetsko napajanje zagotovi iz nadomestne
TP Na Lazu. Obstoječa TP se poruši ter zgradi nova TP s 3
celičnim SF6 blokom in moči 630 kVA. Če bo priključna
moč UE3 dolgoročno nad 400kVA, se naj predvidi še loka-
cija nove TP v območju UE3.

S predvideno širitvijo obstoječa postaja ne bo zadosto-
vala, zato se predvidi nova kabelska trafo postaja v območju
ureditvene enote UE3, lokacija je razvidna iz situacije. Trafo
postajo se postavi na betonski plato dimenzije 2x3 m.

Nizkonapetostni razvod:
Električne vode nizke napetosti vodimo po kabelski

kanalizaciji. Od odcepnih jaškov do priključnih omaric se
predvidijo zaščitne cevi.

Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini internih cest, in
sicer od priključevanja na trafopostajo in do posameznih
odjemnih mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo od-
vzemna mesta in samostojno merilno mesto.

Javna razsvetljava:
Predvidena je javna razsvetljava, ki ne povzroča t.i.

svetlobnega onesnaženja. Razporeditev svetilk je razvidna iz
zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddalje-
nost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable vodimo ob
nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji.

Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kom-
pleksa je največ 7 m, ob glavni cesti pa se uporabijo kande-
labri po zahtevah DRSC. Uporabijo se naj okolju prijazni
materiali.

Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko

napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede
tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

Elektrokabelska kanalizacija
Predvidena elektrokabelska kanalizacija se začne na

uvodnem jašku obstoječega kabla ob križišču glavne ce-

ste z regionalno cesto, prečka zemljišče s p.št. 316/2,
k.o. Ragov log, in se priključi na hodnik za pešce ob
Knafelčevi ulici. Trasa nato poteka ob vodovodu vse do
nove lokacije za trafopostajo kompleksa in do obstoječe
trafo postaje ob Knafelčevi ulici. Do nove trafopostaje se
predvidi 6-cevna kanalizacija, in sicer 2 x 3 PVC 160 in
2x50 mm.

Od obstoječe trafopostaje do križišča Knafelčeve ulice
z Avšičevo ulico poteka kanalizacija v hodniku za pešce. Od
križišča pa do križišča Avšičeve ulice z glavno cesto trasa
kanalizacije poteka v hodniku za pešce vse do Belokranjske
ceste, kjer se priključi na obstoječ jašek.

Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm. Cevi se ob-
betonirajo s pustim betonom. Jaške se projektira na maksi-
malno razdaljo 65 m, priporočljiva medsebojna oddalje-
nost je 40 m.

Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in
naprav je 1 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste
komunalnega voda, ki ga križamo. Pri prehodih in poteku
kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti s PVC
cevjo in obbetonira. Za mehansko zaščito se uporabljajo
plastični ščitniki GAL. Za vizualno zaščito se uporabljajo
plastični trakovi z napisom „POZOR ELEKTRIČNI KABEL“
in smerni kamni z oznako „EK“, postavljeni po detajlu vgrad-
nje.

10. člen
Zveze
Na območju je obstoječi zračni telekomunikacijski vod.

Predvidi se njegova prestavitev v kabelsko kanalizacijo. Ob
njej je predviden vod za KTV. Za napajanje območja se
uporabi obstoječa kabelska kanalizacija, ki se jo na tangira-
nih mestih ustrezno zaščiti.

Kabelska kanalizacija za KKS se položi ob kabelski
kanalizaciji za zveze. Pri tem so kabelski jaški ločeni.

11. člen
Ogrevanje
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico, gorivo bo

zemeljski plin preko mestne plinske mreže. Dimnike oz ko-
tlovnice se locira na zahodne dele objektov.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

12. člen
Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dol-

žan upoštevati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96) ter Uredbo o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št. 45/95). Stopnje ravni
hrupa ob stičnem območju s stanovanjskimi objekti ne
sme presegati dovoljenih ravni za stanovanjsko gradnjo.
Vse instalacije, ki so viri hrupa, se naj predvidijo na zaho-
dni strani objektov.

13. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opo-
zorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Investitor je dolžan takoj
odpraviti ugotovljene prekoračene emisije.

Vse instalacije, ki so viri onesnaženja zraka, se naj
predvidijo na zahodni strani objektov.
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14. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati

v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.) oziroma se ga us-
trezno deponira.

15. člen
Varstvo vegetacije
Nova pozidava območja, ki je sedaj v največjem delu

zatravljeno, redko pozidano in mestoma delno poraslo z
visokoraslo vegetacijo, bo v vegetacijskem smislu značaj
predela spremenila. Ruralni značaj se bo spremenil v urba-
nega, kar je s stališča razvoja mesta tudi smotrno.

V okviru novih ureditev parcel se zasadi nova vegetacija
v skladu z novim urbanim značajem območja, pri čemer se
naj ohrani kvalitetnejša drevesa na višje ležečem delu obmo-
čja.

16. člen
Varstvo voda
Na kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne

vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust nepo-
sredno v vode v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

17. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti

urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov
z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za inter-
vencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

18. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je

potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. sto-
pnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

V območju urejanja tega zazidalnega načrta ni pose-
bnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94). Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zado-
ščala javna zaklonišča.

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

19. člen
Zazidalni načrt bo realiziran v treh fazah. Faznost je

določena glede na zainteresiranost investitorjev za gradnjo
in pripravo komunalne in cestne infrastrukture. Posamezne
faze izvajanja javne infrastrukture, poslovnih in drugih objek-
tov so prikazane na karti faznosti izgradnje cest in objektov.

1. faza: – Prestavitev komunalnih naprav in objektov
– Sanacija zemljišča z izkopom in planiranjem
zemljišča v ureditveni enoti UE3
– Rekonstrukcija glavne ceste, Knafelčeve in
Avšičeve ulice

– Rekonstrukcija kolektorja od križišča z glavno
cesto in do uvoza v TPV
– Rekonstrukcija javnega komunalnega omrežja
– Izgradnja objektov v UE3 in UE4

2. faza – Izgradnja poslovnega objekta v ureditveni enoti
UE2

3. faza – Izgradnja poslovnega objekta v ureditveni enoti
UE1

Od dinamike izvajanja javne infrastrukture je odvisna
tudi možnost izgradnje poslovnih in drugih objektov, ki se
bodo nanjo navezovali. Njihova realizacija je možna le vzpo-
redno ali v faznem zamiku glede na ureditev cest ter komu-
nalnega omrežja in naprav. Do realizacije novih objektov se
lahko ohranjajo obstoječi, in sicer v skladu z urbanističnimi
pogoji, ki so navedeni za posamezne ureditvene enote.

Za zagotovitev ustreznega funkcioniranja kanalizacij-
skega sistema morajo investitorji v kompleksu Belokranjske
ceste zgraditi zadrževalne bazene ustreznih kapacitet in raz-
bremenilnike ter proučiti uporabo meteornih voda za sanitar-
ne potrebe.

VII. NAČRTOVANE JAVNE POVRŠINE IN ZASEBNA
ZEMLJIŠČA

20. člen
Razmejitev med javnimi cestnimi površinami in ostalimi,

predvsem zasebnimi zemljišči, je opredeljena na karti Par-
celacija in funkcionalna zemljišča.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

21. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko

uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred ve-
ljavnostjo tega odloka.

IX. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA
IZ ZAZIDALNEGA NAČRTA

22. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje primarnega in

sekundarnega infrastrukturnega omrežja (to je javnih infras-
trukturnih omrežij in naprav) v tem zazidalnem načrtu dolo-
čeni zelo podrobno, pogoji za gradnjo objektov na zasebnih
zemljiščih, njihovo priključevanje na infrastrukturna omrežja
in naprave ter zunanjo ureditev okrog objektov pa samo
okvirno, je potrebno pri slednjih za pridobitev dovoljenja za
poseg v prostor posamezni ureditveni enoti pripraviti podro-
ben izvleček iz zazidalnega načrta. Tako je za vsak poseg v
posamezne ureditvene enote obravnavanega prostorsko iz-
vedbenega načrta (tudi za pomožne objekte) – razen za
izvedbo javnih infrastrukturnih omrežij in naprav – potrebno
pripraviti izvleček, ki mora izhajati iz izhodišč in določil Zazi-
dalnega načrta poslovno oskrbnega centra v Novem mestu.

V tem izvlečku se podrobneje določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav

ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin,
– višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih ob-

jektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov
M 1:500),
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– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom;
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih povr-

šin,
– organizacija programa po etažah predvidenih ob-

jektov,
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav,
– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru

naravnih in drugih nesreč;
3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se

opišejo interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi
priključki na javna infrastrukturna omrežja in naprave ter
priključki objektov na interno omrežje za:

– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in
peš promet),

– elektroomrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.
Za izgradnjo primarnih in sekundarnih infrastruktur-

nih omrežij in naprav (sem ne sodijo priključki objektov v
posameznih ureditvenih enotah na ta omrežja) sta podla-
ga za izdajo lokacijskega dovoljenja sam zazidalni načrt
ter izvleček iz njega v obsegu, ki je običajen za tovrstne
dokumente.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v I. fazi, se

mora izvesti vsa manjkajoča javna infrastruktura. Obrato-
vanje objektov pred komunalno opremo območja in pri-
ključitvijo na čistilno napravo ni dovoljeno.

Investitor si mora za odkop in sanacijo zemljišča
pridobiti poseben projekt s predvideno tehnologijo, ki
mora poleg zaščite javnega komunalnega in cestnega
omrežja predvideti zaščito bližnjih objektov in med delom
tudi izvajati nadzor in kontrolo na njih.

XI. ODSTOPANJA

24. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so

dovoljena v zasnovi in znotraj predpisanih gradbenih linij
ter v razmestitvi dejavnosti.

XII. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati do-

ločbe 46. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95,
41/95 in 35/97), in sicer del ureditvenega območja
»II/O6« Žabja vas – J.

26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidal-

nega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in pro-
stor, Enota Novo mesto.

27. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Mestni občini

Novo mesto, Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-19/2002-1200
Novo mesto, dne 30. maja 2002.

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

2732. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Mestne občine Novo
mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA
ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT
REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE
R2-419/1203 SOTESKA – NOVO MESTO od km
6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas –
Potok)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 16. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta

1990, za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA

LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE
REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA –

NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200
(pododsek Vavta vas – Potok)

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potre-

bno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.:
24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92,
58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,11/96 in 16/96) –
v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov,



Stran 5782 / Št. 55 / 27. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske
sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in
lokacijskega načrta,

– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potre-
bna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
in programskih opredelitev območij zaradi programske za-
snove za lokacijski načrt rekonstrukcije REGIONALNE CE-
STE R2-419/1203 SOTESKA – NOVO MESTO od km
6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas – Potok) s sprem-
ljajočimi objekti.

Te se pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Navodi-
lom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS,
št. 20/85).

Cestni odsek je zelo obremenjen s tranzitnim (daljin-
skim in regionalnim) ter lokalnim prometom, poteka pa
skozi strnjeno naselje Jurka vas. Odvijanje peš prometa v
sedanjih okoliščinah je zelo nevarno; zato je na celotnem
odseku predviden enostranski hodnik za pešce, ob avto-
busnih postajališčih pa dvostranski. Vse posege, ki so
predvideni s potrjenim idejnim projektom in lokacijskim
načrtom, bo nujno izvesti v sodelovanjem z DRSC (uprav-
ljalcem ceste).

Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m,
zgrajen naj bi bil hodnik za pešce ter javna razsvetljava.
Uredila naj bi se avtobusna postajališča ter križišča in ostali
priključki.

Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje
KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decem-
bra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste z vso
spremljajočo infrastrukturo ter javno razsvetljavo ob predvi-
deni rekonstrukciji, in sicer za odsek od km 6.000 do km
7.200.

Projekt je v letu 1999 bil revidiran pri Direkciji RS za
ceste ter je dne 27.1.2000 dobil ustrezno potrdilo Direkcije
o opravljenem pregledu in kontroli.

Projekt bo podlaga za izdelavo prostorskega planske-
ga dokumenta, ki je potreben zaradi programskih sprememb
v veljavnih prostorskih aktih, bolj kot zaradi posegov na
kmetijska zemljišča ob rekonstrukciji oziroma programskih
sprememb v veljavnih prostorskih aktih.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv glede izdelave LN za
rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Vavta vas – Po-
tok bo določen ob izvedbi postopka javnega naročila.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:

– župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občin-
ska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z
Direkcijo RS za ceste.

4. člen
Sodelujoči organi in organizacije

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetij-
stvo in turizem ter Sekretariat za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve,

– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za
prostorsko planiranje,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za var-
stvo narave, Izpostava Novo mesto,

– Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu,
– Komunala Novo mesto, d.o.o.,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
oziroma v skladu z odredbami Odloka o spremembah

prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

5. člen
Terminski plan

– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in do-
polnitve občinskih planskih aktov ter lokacijskega načrta se
prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov in osnutek lokacijskega načrta se dostavita Občinske-
mu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh
mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem.

– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tve občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta
v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža pri Novem
mestu, za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alineje.

– Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne sku-
pnosti Straža pri Novem mestu v času javne razgrnitve.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutka lokacijske-
ga načrta.

– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve.

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času
javne razgrnitve.

– Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma do-
polnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje
na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko
planiranje (v nadaljevanju MOP) s predlogom za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slo-
venije (v nadaljevanju republiški prostorski plan) v roku 60
dni po sprejetju stališč do pripomb.



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 27. 6. 2002 / Stran 5783

– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po
sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvezni-
mi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov Občinskemu
svetu v sprejem.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov in izdelavo lokacijskega načrta zagotovi sredstva
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne
občine Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.

7. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne
občine Novo mesto.

Št. 350-05-3/2002
Novo mesto, dne 28. marca 2002.

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

2733. Program priprave lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203
Soteska – Novo mesto od km 6.000 do km
7.200 (pododsek Vavta vas – Potok)

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne

ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto
od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas

– Potok)

Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta

1. člen
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in

utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za ob-
močje Mestne občine Novo mesto je vrisana obstoječa regi-
onalna cesta brez posebne opredelitve koridorja za rekon-
strukcijo v prostorskih planskih kartah.

Lokacijski načrt bo z območjem urejanja posegel na
nekatera območja, ki jih sedaj ureja Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča (Stra-
ža – Vavta vas), tako da bo ta na račun tega doživel določe-
ne korekcije.

Cesta je nujno potrebna rekonstrukcije predvsem zara-
di neurejenega obcestnega prometa v strnjenem naselju
Jurka vas.

Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m,
zgrajen naj bi bil hodnik za pešce. Uredila naj bi se avtobu-
sna postajališča, javna razsvetljava ter križišča in ostali pri-
ključki.

Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje
KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decem-
bra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste za od-
sek od km 6.000 do km 7.200 z vso spremljajočo infras-
trukturo. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni re-
konstrukciji je v enakem obdobju izdelalo podjetje Elfis,
d.o.o., iz Novega mesta pod št. 144/99.

Projekta sta v letu 1999 bila revidirana pri Direkciji RS
za ceste ter sta dne 27.1.2000 dobila ustrezno potrdilo
Direkcije o opravljenem pregledu in kontroli.

Projekta bosta podlaga za izdelavo prostorsko izvedbe-
nega dokumenta oziroma lokacijskega načrta za rekonstruk-
cijo ceste skupaj z vsemi spremljajočimi objekti.

Splošni podatki o predlagani ureditvi in priprava
lokacijskega načrta

2. člen
1. Obseg priprave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana

z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju
ZUNDPP in s podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).

Lokacijski načrt bo pripravljen za pododsek regionalne
ceste, kot je navedeno v 1. členu.

Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta bo potekal
postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plan-
skih aktov Mestne občine Novo mesto v delu, kot bo opre-
deljeno v osnutku lokacijskega načrta.

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoš-
tevati pri pripravi lokacijskega načrta, so:

1. Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenj-
ski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni
list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94,
58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97)

2. Odlok o PUP za pomembnejša lokalna središča v
Občini Novo mesto

3. Projektna naloga za izdelavo idejnega projekta
4. Idejni projekt rekonstrukcije reg. ceste

R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od 6.000 do km
7.200 (KAB, d.o.o., št. proj: I-25/99, DECEMBER 1999)

5. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni rekon-
strukciji – podjetje Elfis, d.o.o., iz Novega mesta, št. proj.
144/99, december 1999

3. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter inve-
stitor posega v prostor

Naročnik lokacijskega načrta je:
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo

RS za ceste.
Investitor lokacijskega načrta je:
Mestna občina Novo mesto, DRSC.
Investitor posega v prostor je:
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direkcija RS za

ceste in Mestna občina Novo mesto.
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Izdelovalec lokacijskega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec lokacijske-

ga načrta izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi
Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta
ter soglasja k predlogu lokacijskega načrta

Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom pri-
prave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mne-
nja za njegovo pripravo:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve

2. Komunala Novo mesto, d.o.o.
3. 3 JP Elektro, PE Novo mesto
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,Izpostava Novo me-
sto

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za var-
stvo narave, izpostava Novo mesto

8. Krajevna skupnost Straža
9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spre-

membah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podal pogojev, se bo v skladu z 45.A členom in 35.
členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev oziroma da s
predloženo dokumentacijo soglaša.

Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi
pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu lokacij-
skega načrta:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve

2. Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu
3. Komunala Novo mesto d.o.o
4. JP Elektro, PE Novo mesto
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za var-

stvo narave, Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto
9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spre-

membah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

5. Izdelava osnutka lokacijskega načrta
V postopku priprave lokacijskega načrta je potrebno

povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter
pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil, ali je bilo
vrednotenje ustrezno, in ga dopolnil z metodologijami posa-

meznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, vodno go-
spodarstvo, varstvo okolja).

Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred začetkom izdela-
ve lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih
organov in organizacij, navedenih v 4. točki tega programa.

Osnutek lokacijskega načrta kot smiselni izvleček se-
stavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora
vsebovati:

a) tekstualni del:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu, o izdelovalcu

lokacijskega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odloči-

tev,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z obraz-

ložitvijo,
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje ob-

jektov in cest,
– odstopanja od določil lokacijskega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega

okolja,
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,

– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripom-

bami soglasodajalcev;

b) grafični del
– prikaze iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– publikacijsko karto s prikazom območja lokacijskega

načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo

namensko rabo prostora
– ureditveno situacijo lokacijskega načrta M 1:1000

(na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, ko-
munalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevar-
stvene in vodnogospodarske rešitve,

– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte predvideni za odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditve in

ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb,

– situacije križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometnotehnično situacijo (elementi regulacije pro-

meta s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne

profile cest;

c) osnutek odloka o lokacijskem načrtu
– meje, oziroma obodne parcelacije in seznam parcel,

ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoje za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko obli-

kovanje,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvide-

nih posegov,
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– možnost etapnega izvajanja posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju loka-

cijskega načrta.

7. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine

Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se
mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo
opredeljen v osnutku lokacijskega načrta.

8. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijske-
ga načrta

Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi, da je
osnutek pripravljen po vsebini iz 5. točke tega programa ter
da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega
programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgr-
nitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavi v Uradnem
listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadeti krajevni skupno-
sti na krajevno običajen način.

9. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski

načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek lokacijskega načrta se dostavi Občinskemu

svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih
od podpisa pogodbe z izdelovalcem lokacijskega načrta.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po spreje-
mu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža za 30 dni
po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje.

Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupno-
sti Straža.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.

Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve
v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.

Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje
v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Po obravnavi osnutka na občinskem svetu župan po-
skrbi za pripravo dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje (MOP), s predlogom za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slo-
venije.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po spre-
jetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega
prostorskega plana usklajeni predlog lokacijskega načrta
občinskemu svetu v sprejem.

Sprejemanje lokacijskega načrta

3. člen
1. Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta
V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina

Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo
osnutka lokacijskega načrta skupaj z osnutkom sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v
prizadeti krajevni skupnosti in na sedežu Mestne občine
Novo mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času
javne razgrnitve LN oziroma pred njo obravnavati osnutek
LN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripomba-
mi in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.

2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov, razvrščenih v tiste, ki se

nanašajo na osnutek lokacijskega načrta, in tiste, ki se
nanašajo na osnutek spremembe planskih aktov (znotraj
tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope), zavzame
župan (v sodelovanju z Odborom za okolje in prostor in
Odborom za komunalno infrastrukturo) stališča. Predhodno
zbere župan oziroma strokovna služba strokovna stališča do
pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pri-
pomb župan posreduje izdelovalcu LN.

3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga lokacijske-
ga načrta

Izdelovalec LN sprejeta stališča župana do pripomb iz
javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek LN v 60 dneh
od prejetja pripomb.

Na tako dopolnjen osnutek LN izvajalec pridobi sogla-
sja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupno-
sti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se
strinjajo.

Predlog lokacijskega načrta kot smiselni izvleček se-
stavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora
vsebovati poleg sestavin iz točke 6:

a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij (5. točka

tega programa),
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za za-

količenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.

4. Predlog odloka o lokacijskem načrtu
Odlok o lokacijskem načrtu mora biti oblikovan v skla-

du s 44. členom Navodila o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:

– meje oziroma obodne parcelacije in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,

– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-
gov v prostor,

– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,

– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvide-
nih posegov,

– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko
dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se
ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter
na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,

– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasno namembnost zemljišč,
– obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega načrta.

5. Sprejetje odloka o lokacijskem načrtu
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog

župana sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regional-
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ne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 6.000
do km 7.200 z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uvelja-
vitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.

4. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne
občine Novo mesto.

Št. 350-05-3/2002
Novo mesto, dne 28. marca 2002.

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

SLOVENJ GRADEC

2734. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec

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 ter Uradni list  RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list  RS, št. 29/99) je Svet mestne
občine Slovenj Gradec dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, ki sta jih izdelala
Urbi, d.o.o., Oblikovanje prostora in Urbanistični inštitut
Republike Slovenije v letu 2001.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt,

ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. Prostor-
ski ureditveni pogoji določajo pogoje za posege v prostor,
za katere je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje in tiste, ki jih
je treba priglasiti.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz prostorskega

plana,
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev,
– grafične prikaze:

– Izsek iz prostorskega plana občine v merilu
1:10000,

– Meje območij urejanja v merilu 1:10000,
– Razmejitve, merila in pogoji, v merilu 1:5000,
– Ureditev prometa, v merilu 1:5000,
– Infrastruktura, v merilu 1:5000.

Grafični prikazi so sestavni del odloka o PUP in so
izdelani v analogni in digitalni obliki. Digitalni podatki so
izdelani na osnovi digitalnega katastrskega načrta (DKN) in
se lahko uporabljajo samo z uradno geodetsko podlogo
DKN GURS, 2001.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– Funkcijo območij s pogoji za izrabo in kvaliteto gradi-

tve ali drugega posega,
– Pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– Pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč,
– Pogoje za prometno urejanje,
– Pogoje za komunalno, energetsko in telekomunika-

cijsko opremljanje,
– Pogoje za varstvo in urejanje voda,
– Merila in pogoje za varstvo narave in kulturne dedi-

ščine.
Pogoji so določeni za ves obravnavani prostor, za ob-

močja urejanja in posamezne ureditvene enote.

5. člen
Pojmi po tem odloku so:
1. Delež dejavnosti je delež posamezne dejavnosti v

območju predpisane pretežne namembnosti.
2. Dopolnilne gradnje so vse vrste gradbenih posegov

na nepozidanih stavbnih zemljiščih, kjer se s posegom za-
polnjuje nepozidane vrzeli v stavbnem tkivu.

3. Gradbena meja je črta, ki je določena v grafičnem
prikazu in jo objekti iz 11. in 12. podtočke tega člena ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknje-
ni od nje v notranjost gradbene parcele.

4. Gradbena linija je črta, ki je določena v grafičnem
prikazu, na katero morajo biti z najmanj enim robom po-
stavljeni objekti, ki se gradijo ob tej črti. Dovoljeni so man-
jši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije fasade v
notranjost stavbne mase. Objekti lahko presegajo gradbe-
no linijo le s funkcionalnimi in oblikovnimi elementi strešne
konstrukcije (napušči), kolikor ne posegajo v določila kate-
re koli druge pozitivne gradbene ali z njo povezane zako-
nodaje.

5. Indeks zazidanosti je razmerje med zazidano površi-
no objekta (stavbišče) in površino parcele (stavbnega zemlji-
šča).

6. Indeks izrabe je razmerje med celotno koristno povr-
šino objekta in površino parcele oziroma stavbnega zemlji-
šča.

7. Javne površine so površine, ki so dostopne vsem,
ne glede na funkcijo, merilo, program ali lastništvo; pojem
“javno“ v splošnem implicira možnosti, potenciale in/ali pri-
sotnost posameznikov ali skupin v danem grajenem ali odpr-
tem prostoru; pa tudi prostor, kjer je prisotnost ljudi sestavni
ali nujni del prostora; pojem “javna površina“ implicira seda-
nje, načrtovane ali prenovljene programe, funkcije ali te-
hnične zmogljivosti, ki omogočajo varne in doživljajsko spod-
budne javne prostore v ali v okolici urbaniziranih področij.

8. Javni programi so tisti, ki so v celoti ali deloma
vezani na delo s strankami oziroma na obisk javnosti.

9. Kvartarne dejavnosti po tem odloku so izobraževa-
nje, šolstvo, zdravstvo, socialno in otroško varstvo, kulturne
dejavnosti, občinska, državna in pokrajinska uprava, svobo-
dni poklici, verske ustanove in cerkve, šport, rekreacija.
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10. Mešanje dejavnosti je želeno umeščanje raznovr-
stnih dejavnosti v posamezna območja urejanja zaradi izbo-
ljšanja bivalnih kakovosti v posameznih območjih, kjer je
predpisana pretežna namembnost.

11. Novi poseg je gradnja na stavbnem zemljišču, ki do
posega ni bilo zasedeno z gradnjo.

12. Območja urejanja so sklenjene prostorske celote
sorodne namembnosti, vrste posegov v prostor in arhitek-
turno-urbanističnega izraza, za katero veljajo skupni pogoji
in merila glede namembnosti, vrste posega v prostor in
oblikovanja.

13. Obvodni prostor je območje ležeče vzdolž vodoto-
ka v katerem so prisotne sledi delovanja rečne dinamike.

14. Pomožni objekt je objekt, ki stoji ob ali v neposre-
dni bližini osnovnega objekta in je namenjen izboljšavi bival-
nih pogojev ter ljubiteljski dejavnosti lastnika ali uporabnika
objekta. Za takšen objekt ni potrebno pridobiti dovoljenja za
poseg v prostor in se lahko postavi na podlagi priglasitve
del, vendar zanj veljajo vsa določila o namembnosti, odmi-
kih, oblikovanju ipd. predpisanih za posamezno območje
urejanja ali ureditveno enoto.

15. Prenova po tem odloku je skupna oznaka za
območja in objekte, kjer pri posegih v prostor prevladujejo
naslednja dejanja: Preprečevanje propadanja ali poslabša-
nja stanja, Preventivna zaščitna dela (vzdrževanje obstoje-
čega stanja, za kar so lahko potrebna posebna dela za
zaščito in tudi (manjša) popravila in nadomestila, da bi
preprečili nadaljnje poškodbe in uničenja), Konsolidacija,
tudi utrditve, učvrstitve, ojačanja (fizični posegi z dodaja-
njem ali uporabo adhezivnih oziroma ojačitvenih sredstev v
materiale/strukturo ali konstrukcijo objektov z namenom,
da bi zagotovili njihovo nadaljnjo trajnost in integriteto struk-
ture), Restavracija (katere namen je povrniti originalen kon-
cept čitljivosti objekta ali arhitekturne kompozicije/arhitek-
turnega videza. Metoda je pogosto uporabljena in upravi-
čena ob restavraciji v potresu poškodovanih objektov iz
struktur, ki jim je mogoče jasno identificirati sestavine: npr.
obdelani kamen, lesena ostrešja idr., Rehabilitacija (pose-
gi, ki omogočijo ponovno usposobitev objekta za rabo
prek različnih prilagoditvenih del oziroma adaptacij, Repli-
ka (izdelava kopije, reprodukcije, ki pomeni izdelavo kopije
po obstoječem originalu in se običajno uporablja za posa-
mezne izdelke/umetnine in manj pogosto za večje, sestav-
ljene sklope in stavbe) in Rekonstrukcija (poseg, s katerim
vzpostavimo, na novo zgradimo ali drugače obnovimo uni-
čene ali poškodovane dele objekta z uporabo starih ali
novih materialov ali kombinacije obeh).

16. Pretežna namembnost je tista, ki v posameznem
območju predpisane namembnosti prevladuje.

17. Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo in
gozdarstvo.

18. Proizvodne dejavnosti po tem odloku so sekundar-
ne in sorodne dejavnosti.

19. Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina,
gostinstvo, turizem, promet in storitve.

20. Ureditvena enota je sklenjeno območje urejanja, ki
predstavlja prostorsko celoto, v katerem so poleg splošnih
pogojev urejanja, ki veljajo ureditvenemu območju, predpi-
sani še lokacijsko specifični.

21. Varovano območje je območje nadzorovanega ali
omejenega poseganja v prostor zaradi varovanja značaja ali
funkcionalnosti zavarovanih naravnih, kulturnih ali infrastruk-
turnih objektov, naprav in območij.

22. Zaokrožitev stanovanjskih površin pomeni povezo-
vanje in racionalizacijo območij graditev iz polpreteklega
obdobja, vzpostavitev grajenih robov med različnimi rabami
prostora in varovanje naravnega okolja pred razpršeno po-

selitvijo s strnjevanjem pozidanih območij, ki jih je mogoče
racionalno priključiti na obstoječa ali načrtovana infrastruk-
turna omrežja.

2. MEJE OBMOČIJ, KI SE JIH UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI

6. člen
1. Območja, ki se jih ureja s temi PUP obsegajo površi-

ne v naseljih Pameče, Podgorje, Troblje; Slovenj Gradec;
Šmartno pri Slovenj Gradcu; Tomaška vas in Turiška vas.

2. Meje so določene v grafičnem prikazu v merilu
1:5000 in v digitalni obliki na podlagi DKN.

3. S PUP se ne ureja območij veljavnih prostorskih
izvedbenih načrtov.

3. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

3.1 Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega

3.1.1 Namembnost območij in površin

7. člen
Vrste pretežne namembnosti v območju urejanja so:
– območja centralnih dejavnosti

– inštituti, z oznako Ci,
– območja centralnih dejavnosti

– trgovina, z oznako Ct,
– območja naselbinskih jeder, z oznako J,
– območja za komunalne dejavnosti, z oznako K,
– območja za industrijo, z oznako P,
– območja za proizvodno obrt, z oznako Po,
– območja za proizvodne storitve, z oznako Ps,
– območja za šport, z oznako R,
– območja stanovanj nižje gostote, z oznako Sn,
– območja stanovanj višje gostote, z oznako Sv,
– območja mestnih parkov, z oznako mp,
– območja arheoloških parkov, z oznako ap,
– območja obvodnega prostora, z oznako vp.

8. člen
1. V območjih centralnih dejavnosti – inštituti (Ci) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– izobraževanje, šolstvo,
– zdravstvo,
– socialno in otroško varstvo,
– kulturne dejavnosti,
– občinska, državna in pokrajinska uprava,
– svobodni poklici,
– verske ustanove in cerkve,
– trgovine in gostinstvo kot spremljajoča dejavnost

osnovni dejavnosti,
– turizem,
– stanovanja za lastnika oziroma upravljavca objekta, in

sicer največ eno stanovanje na objekt,
– stanovanja v obstoječih objektih v teh območjih.
2. V območjih centralnih dejavnosti – trgovina (Ct) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha),
– mešane terciarne in kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

120 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja;
locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih
objektov,
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– šport in rekreacija.
3. V območjih naselbinskih jeder (J) so dopustni pose-

gi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja,
– terciarne in kvartarne dejavnosti, ki so praviloma loci-

rane v pritličjih objektov,
– turizem,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

120 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja;
locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih
objektov, vendar ne na ali ob osrednjih prostorih naselij.

4. V območjih za komunalne dejavnosti (K) so dopustni
posegi za naslednje namene in dejavnosti:

– pokopališča (Kp): v zvezi s pokopavanjem, urejanjem
parkov in odprtih površin, cerkvami, trgovinami in storitvami
povezanimi z pokopališko dejavnostjo,

– oskrbne sisteme komunale in energetike (Ko): v zve-
zi s komunalno dejavnostjo, energetiko, trgovinami in stori-
tvami v zvezi z komunalno dejavnostjo,

– promet (Kt): v zvezi s prometom, trgovinami in stori-
tvami v zvezi s prometno dejavnostjo,

– letališko dejavnostji (Kl): v zvezi z letalskim prometom
in storitvami vezanimi na letalski promet.

5. V območjih za industrijo (Pi) so dopustni posegi za
naslednje namene in dejavnosti:

– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov
presegajo 1000 m2 bruto površine,

– energetika,
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvo-

dne dejavnosti,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
6. V območjih za proizvodno obrt (Po) so dopustni

posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov

ne presegajo 1000 m2 bruto površine,
– energetika,
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvo-

dne dejavnosti,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
7. V območjih za proizvodne storitve (Ps) so dopustni

posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov

ne presegajo 1000 m2 bruto površine,
– skladiščenje,
– transportno logistične dejavnosti,
– trgovina, storitve in specializirani servisi ki so v fun-

kciji osnovne proizvodne storitve,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
8. V območjih za šport (R) so dopustni posegi za na-

slednje namene in dejavnosti:
– šport,
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne namem-

bnosti območja,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
9. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) so do-

pustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja nižje gostote (40-80 preb./ha),
– terciarne dejavnosti in kvartarne dejavnosti za potre-

be stanovanjskega območja,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

120 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z
emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov,

– šport in rekreacija.
10. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha),
– terciarne dejavnost in kvartarne dejavnosti za potre-

be stanovanjskega območja, ki so locirane v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov,

– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo
120 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja
z emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov,

– šport in rekreacija.
11. V območjih mestnih parkov so dopustni posegi za

naslednje namene in dejavnosti:
– za počitek in pasivno rekreacijo,
– za varstvo in sprostitev otrok.
12. V območjih arheoloških parkov so dopustni pose-

gi za naslednje namene in dejavnosti:
– kulturne dejavnosti,
– za počitek in pasivno rekreacijo, tj. dejavnosti, ki ne

potrebujejo posebnih grajenih objektov in naprav,
– za varstvo in sprostitev otrok,
– gostinstva, trgovine in storitev, ki so v funkciji osnov-

ne dejavnosti.
13. V območjih obvodnega prostora so dopustni po-

segi za naslednje namene in dejavnosti:
– za počitek in pasivno rekreacijo, tj. dejavnosti, ki ne

potrebujejo posebnih grajenih objektov in naprav,
– vodnogospodarske ureditve z energetsko izrabo vo-

dotokov na reguliranih odsekih vodotokov.
V območjih urejanja so dopustni posegi tudi za že

obstoječe dejavnosti, ki sicer niso dopustne v točkah od 1
do 13. Za obstoječe namembnosti in dejavnosti, ki niso v
skladu s predpisano pretežno namembnostjo območja in z
usmeritvijo razvoja posameznega območja, ni dopustno
povečanje površin in zmogljivosti, dopustno pa je vzdrže-
vanje obstoječih razmer, razen če te dejavnosti prekomer-
no vplivajo na okolje. Brez sanacije neustreznih razmer
oziroma vplivov, novi posegi s tovrstnimi namembnostmi
niso dopustni.

3.1.2 Vrsta posega

9. člen
1. Na vseh zemljiščih, razen v območjih mestnih par-

kov, arheoloških parkov in obvodnega prostora, so dopu-
stne naslednje vrste posegov:

– za obstoječe objekte: prenova, odstranitve objek-
tov, in sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so dolo-
čene z namembnostjo posameznega območja urejanja,

– dopolnilne gradnje novih objektov, ki so določene z
pretežno namembnostjo posameznega območja urejanja
iz 8. člena,

– postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve ter ulična oprema, komunalno in energetsko omrežje in
naprave, omrežje in naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred
škodo in nesrečami,

– ureditev javnih površin,
– postavitve spomenikov, spominskih plošč in drugih

obeležij,
2. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je

poleg naštetih vrst posegov dopustna tudi gradnja novih
kmetij s spremljajočimi objekti v območjih kjer je kmetijska
dejavnost značilna.
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3. V območjih mestnih parkov so dopustne naslednje
vrste posegov:

– ureditve parkovnih površin in zelenih površin, uredi-
tve poti, kolesarskih stez, ureditve otroških igrišč,

– ureditve vrtičkov,
– postavitve pomožnih objektov (ograje, klopi, pergo-

le, nadstreški, ute, paviljoni),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, katerih

program in skladnost potrdi Občinska uprava mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le
kot sanitarna sečnja ali v sklopu parkovne ureditve, pri če-
mer je treba nadomestiti odstranjena debla, drevesa na bliž-
nji lokaciji.

4. V območjih arheoloških parkov so šele na osnovi
predhodnih arheoloških izkopavanj dopustne naslednje vr-
ste posegov:

– ureditve parkovnih površin in zelenih površin, uredi-
tve poti, ureditve otroških igrišč,

– ureditve v zvezi z prezentacijo arheoloških najdb na
lokaciji najdišča,

– postavitve pomožnih objektov.
5. V območjih obvodnega prostora so dopustne na-

slednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela in vodnogospodarske ureditve,
– ureditev zelenih površin,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov,
– ureditev poti za pešce,
– ureditev kolesarskih stez.

3.1.3 Pogoji za izrabo

10. člen
1. V območjih za inštitute (Ci) je indeks zazidanosti

najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti
odprtega oziroma ozelenjenega.

2. V območjih za trgovino (Ct) je indeks zazidanosti
najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti
odprtega oziroma ozelenjenega.

3. V območjih za komunalne dejavnosti (K) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od znača-
ja in funkcijskih potreb dejavnosti.

4. V območjih za industrijo (Pi) je indeks zazidanosti
najmanj 0,5 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcij-
skih potreb dejavnosti.

5. V območjih za proizvodno obrt (Po) je indeks zazida-
nosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in
funkcijskih potreb dejavnosti.

6. V območjih za proizvodne storitve (Ps) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od znača-
ja in funkcijskih potreb dejavnosti.

7. V območjih za šport (R) je indeks zazidanosti naj-
manj 0,2 in največ 0,6 v odvisnosti od značaja in funkcijskih
potreb dejavnosti.

8. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je in-
deks zazidanosti najmanj 0,1 in največ 0,4; najmanj 50%
zemljišča mora biti ozelenjenega.

9. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,6; najmanj 30% zemlji-
šča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega.

11. člen
1. V vseh območjih iz 10. člena je na obstoječih stav-

bnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo in prenovo objektov
dopustno povečati indeks izrabe za največ 10%. Povečanje
indeksa velja za posamezno gradbeno parcelo in ne za
območje urejanja ali ureditveno enoto v celoti.

2. V vseh območjih iz 10. člena je na obstoječih stav-
bnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo ali prizidavami dopustno
povečati indeks zazidanosti v predpisanih mejah le na osnovi
strokovne prevere in upoštevanju drugih določil tega PUP.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) je dopustno in-
deks izrabe povečati le na osnovi posebne strokovne preso-
je in pogojev soglasjedajalca; investitor si mora pridobiti
kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumen-
tacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno doku-
mentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Indeksi izrabe za nepozidana območja so opredelje-
ni v posebnih določbah.

3.1.4 Varstvena območja in rezervati

12. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruktur-

nega omrežja in naprav, varstva in urejanja voda ter varstva
narave in kulturne dediščine, ki so določeni v grafičnih pri-
kazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi
predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v določbah tega odloka
o prometnem urejanju, komunalnem in energetskem oprem-
ljanju, o varstvu in urejanju voda in o varstvu narave in
kulturne dediščine.

3.1.5 Območja predvidena za urejanje
s prostorskimi izvedbenimi načrti in varovana

območja za dolgoročni razvoj

13. člen
1. Na območjih, za katera je v planu oziroma v progra-

mu priprave PIA mestne občine predpisana izdelava prostor-
skih izvedbenih načrtov so do sprejetja PIN oziroma podro-
bnejših dopolnitev PUP dopustne naslednje vrste posegov:

– nujna vzdrževalna dela ali prenova obstoječih objek-
tov in naprav,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov, ki so na podlagi 8. člena tega odloka dopustna v posa-
meznem območju,

– rušitve objektov,

– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav,
ki jih morajo njihovi lastniki oziroma uporabniki prostora
odstraniti na lastne stroške pred začetkom izvajanja prostor-
skega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi
posegi v PIN ter ozelenitve,

– gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnega omrežja
in naprav.

2. Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
poznejšega načrtovanja in so skladni s predvidenimi uredi-
tvami.

3. Ta območja so:
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Opombe:
1 ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt,
2 P – prenova, N – nov poseg, Z – zaokrožitev, VO – varovano območje
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3.2 Pogoji za oblikovanje posegov v prostor

3.2.1 Urbanistično oblikovanje

14. člen
1. Osnovna izhodišča pri prihodnjih prostorskih razme-

stitvah v območju urbanistične zasnove sledijo osnovni za-
misli, da je treba posamezna naselja urejati kot zaključene
celote ter v vsem pozidanem prostoru povezati njegove lo-
čene dele v funkcionalno celoto. To pomeni, da je s posegi
treba vzpostaviti hierarhijo središč v območju, od osrednje-
ga zgodovinskega navzven, v obstoječih stanovanjskih ob-
močjih težiti k večjim gostotam zazidave, obstoječe zelene
površine in naravna območja vključiti v funkcioniranje mesta
in zagotoviti ekološko zdravo okolje, varno pred prekomerni-
mi emisijami hrupa, smradu in emisij iz prometa, kurišč in
proizvodnih procesov.

2. Prometnice je treba urediti kot mestne ulice in zgra-
diti kolesarske poti in poti za pešce ter optimizirati cestno
omrežje tovornega in tranzitnega prometa z izgradnjo parki-
rišč in primernih dostopnih cest.

3. V smislu varovanja okoljskih kakovosti v naseljih je
treba ohranjati možnost razvoja industrije ob ekološki sana-
ciji in vzpostavitvi lokacijskih pogojev za diverzifikacijo in
popestritev možnih proizvodnih dejavnosti,

4. V posameznih ureditvenih enotah, ki jih je mogoče
razumeti kot ključne za razpoznavnost mestnega prostora in
za območja, kjer se s posegom v prostor bistveno spreminja
njegova dotedanja celovitost, je dopustno idejne in varian-
tne rešitve pridobiti tudi prek urbanističnih natečajev ali dru-
gih oblik preveritev.

15. člen
Gradbene linije in gradbene meje

V posameznih ureditvenih enotah je gradbena linija
obvezna za vse posege v prostor in je kot taka označena v
grafičnih prilogah. Višja nadstropja večnadstropnih objektov
s svojo maso ne smejo segati čez gradbeno linijo. Gradbena
meja je priporočen skrajni rob posegov označenih v grafič-
nih prilogah.

16. člen
Prometne in javne površine

1. Površine trgov, osrednjih vaških prostorov in cest
naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne
površine od površin za kolesarje ter pešce. Na ožinah, kjer
odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normativne iz-
vedbe kolesarskih stez ali poti za pešce, naj bo vedno
urejena minimalna širina za pešce (60 cm) in kolesarje, vsaj
na eni strani vozišča, samo vozišče pa naj se zoži.

2. Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti začasne
pomožne konstrukcije in odvečni gradbeni material ter ure-
diti okolico.

3. Pri urejanju javnih in prometnih površin niso dopu-
stne odstranitve varovanih dreves, razen v primerih ko je
ogrožena varnost.

17. člen
Dostopi

V vsa območja urejanja in posamezne ureditvene enote
je treba zagotoviti dostop z najbližje javne poti oziroma tako
kot je označeno v grafičnih prilogah. Pri ureditvi dostopov se
ne smejo poslabšati prometno-varnostne razmere ter dosto-
pnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

3.2.2 Arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovanje

18. člen
1. Z arhitekturnim oblikovanjem je treba po eni strani

ohranjati podedovane kakovosti arhitekturne podobe naselij
ali posameznih njegovih delov, krepiti območja pomanjklji-
vega izraza na osnovi prepoznanih kakovosti v prostoru in
izgrajevati novo podobo, v območjih kjer takih kakovosti ni.
Z arhitekturnim izrazom je treba doseči jasno in čitljivo urba-
no strukturo, ki je pogojena na eni strani z geografsko lego
in reliefom, na drugi strani pa z zgodovinskimi pogoji grad-
nje, tj. tlorisa in tridimenzionalne podobe. S posegi je treba
ustvarjati prepoznavno podobo mesta, ki jo določajo:

– krajevna identiteta: geomorfološke in krajinsko pejsaž-
ne značilnosti (topografija, griči, nabrežja) prostorske členitve,

– tlorisna struktura območij skupne identitete in posa-
mičnih tkiv, osnovnih povezovalnih (javni, grajeni in zeleni
odprti prostor), zaznavnih in orientacijskih sistemov mesta,

– značilna silhueta in pomembne vedute (pogledi na
naravne in grajene prostorske dominante),

– identiteta funkcionalne strukture: vrsta in distribucija
posameznih dejavnosti.

2. Z krajinsko arhitekturnim oblikovanjem je treba v
mestno strukturo integrirati neizkoriščene prostorske poten-
ciale zelenih površin in odprtih prostorov. Določajo jih pred-
vsem lega v naseljih, privlačne vsebine v neposredni bližini
in dejanska razpoložljivost prostora. To so predvsem obmo-
čja mestnih in arheoloških parkov, obvodni prostor, zunanji
prostori šol, vrtcev, domov za starejše občane, odprti pro-
stori in zelene površine ob javnih ustanovah, večjih trgovin-
skih centrih, industrijskih objektih in odprte površine name-
njene športu in rekreaciji. Odprte in zelene prostore mesta
je treba smiselno povezati z naravnim zaledjem v zeleni
sistem ne glede na lastniško strukturo zemljišč.

3. V posameznih ureditvenih enotah, kjer se s pose-
gom v prostor bistveno spreminja njegova dotedanja celovi-
tost in so prepoznane obstoječe kakovosti prostora je dopu-
stno rešitve za posamezne objekte ali sklope pridobiti tudi
prek arhitekturnih, urbanistično-arhitekturnih in krajinsko ar-
hitekturnih natečajev ali drugih oblik preveritev.

19. člen
Oblikovanje stavbne mase

1. Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste objektov treba upošte-
vati tudi vertikalne gabarite naselij oziroma posameznih ure-
ditvenih enot, tako da objekti po višini ne izstopajo iz celotne
podobe naselja razen v primerih, kjer se na osnovi posebne
presoje, ki jo opravi pooblaščena projektantska organizaci-
ja, z višino objektov izboljšuje oziroma načrtno spreminja
podoba naselja.

2. Dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcij-
sko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in upo-
rabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dodani
del stavbe mora z osnovno oblikovati celovito prostorsko
kompozicijo.

20. člen
Strehe

1. Strehe morajo biti praviloma dvokapnice v naklonu
35°-45°, razen:

– če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali
strmejše strehe in je naklon strehe pogojen s celovitim obli-
kovanjem ali zasnovo objekta,

– če je oblika strehe pogojena z zasnovo in celovitostjo
oblikovanja objekta in smiselno dopolnjuje arhitekturni izraz
posamezne ureditvene enote, uličnega niza ali skupine hiš,
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– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega
15m, npr. v območjih za proizvodnjo (Pi), proizvodne stori-
tve (Ps), komunalne dejavnosti (Ko in Kt) ali centralne dejav-
nosti (Ct in Ci), so dopustne tudi ravne strehe; ravna streha
je tudi dopustna za ureditev teras za gostinske dejavnosti,
če je objekt deloma ali v celoti vkopan pod teren ali objekt
leži na pobočju in je delno vkopan,

– na zavarovanih objektih kulturne dediščine, kjer sta
naklon in zasnova strehe lahko tudi drugačna,

– nad sestavljenimi tlorisi, kjer so možne tudi večsle-
menske in večkapne strehe.

2. Dvokapne strehe morajo biti oblikovane simetrično.
Sleme dvokapnih streh mora potekati v smeri daljše stranice.

3. Višina kolenčnega zidu dvo- in večkapnih streh, ki je
višina od vrha tlaka do ležišča kapne lege, je največ 90 cm.

4. Mansardne (lomljene) strehe niso dopustne.
5. Strehe pomožnih objektov, ki so oblikovani kot pri-

zidki osnovnim objektom in vidni z javnih površin, morajo biti
izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša
oziroma nadaljuje prek pomožnega v enakem naklonu, kot
ga ima osnovna streha oziroma se priključi osnovnemu ob-
jektu kot prečna streha.

6. Prosto-stoječi pomožni objekti morajo imeti sime-
trično dvo-kapno streho v naklonu 35°-45°. Ravne strehe
niso dopustne.

7. V vsem območju urejanja je pri izboru kritine treba
upoštevati kakovostne primere uporabe raznovrstnih kritin iz
neposredne okolice objekta oziroma naselja, če gre za kom-
pozicijsko ali oblikovno celovito prostorsko enoto.

8. Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, pri
čemer morajo strešine imeti enak naklon kot osnovni objekt,
ali strešnih oken. Celotna dolžina frčad na strehi ali strešnih
oken ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.

21. člen
Prenova

Ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike pose-
gov enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upošte-
vanju pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove. Pri posegih
prenove kulturnih spomenikov si mora investitor pridobiti
kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumen-
tacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno doku-
mentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

22. člen
Rušitev

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječe-
ga poruši, je treba ohranjeni in nov del objekt povezati v celovi-
to oblikovno stavbno maso z usklajeno proporcijsko zasnovo in
kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov in strešin.

3.2.3 Oblikovanje drugih posegov

23. člen
Pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin, za

katere je potrebna priglasitev del
1. Pomožni objekti opredeljujejo naslednje namene:
A. Izboljšava bivanjskega standarda posameznega sta-

novanjskega objekta,
– Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih

delov in adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminja
zunanjost, zmogljivost ali namen obstoječih objektov,

– Garaže, vrtne ute, shrambe za vrtno orodje in drugi
pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev sta-
novanjskih in gospodarskih objektov, tlorisne površine naj-
več 25 m2, gabarit P,

– Pergole, zimski vrtovi ob že obstoječih objektih in
nadstreški nad dostopom oziroma dovozom do objektov,

nad balkoni in terasami pri stanovanjskih hišah tlorisne povr-
šine največ 30 m2, gabarit P,

– Drvarnice, deponije za kurivo in vkopane kleti, ki
predstavljajo dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega
gospodarstva, tlorisne površine največ 20 m2, gabarit P,

– Tople grede in zaprti cvetličnjaki, če so locirani na
funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov, tlorisne površine največ 30 m2, gabarit P,

– Zunanji tipski bazeni z vkopom v teren do 1m in
površine največ 25 m2,

– Tlakovanje in ureditev dvorišč pred stanovanjskimi in
drugimi objekti,

B. Izboljšava komunalnega, funkcionalnega, energet-
skega in prometnega standarda posameznega objekta,

– Mali rezervoarji za tekoči plin do vsebine 5 m3,
– Naprave za izkoriščanje sončne energije do površine

30 m2,
– Greznice in montažne čistilne naprave za čiščenje

komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 PE (populacij-
skih enot)

C. Izboljšava funkcionalnega standarda več stanovanj-
skega objekta,

– Zasteklitev balkonov po enovitem projektu za vso
zgradbo,

– Zasteklitev teras po enovitem projektu za vso zgradbo,
– Postavitev kolesarnic, stojal za kolesa z nadstrešnico,
– Ureditev prostora za smetnjake,
D. Izboljšava funkcionalnega standarda kmetijskega go-

spodarstva,
– Lope za shrambo krme, stelje, poljščin in orodij,

leseni kozolci za sušenje krme, ki služijo osnovni dejavnosti
kmetijskih gospodarstev tlorisne površine največ 30 m2,
gabarit P,

– Kurniki, zajčniki, svinjaki in drugi manjši objekti z
žičnimi ograjami za rejo malih živali, če ležijo v sklopu stano-
vanjskih in gospodarskih objektov kmetijskih gospodarstev
tlorisne površine največ 10 m2, gabarit P,

– Začasna odprta zavetišča za živali tlorisne površine
največ 50 m2, gabarit P,

– Koritasti silosi do 100 m2 z nadstrešnico max. višine
1,50 m,

– Gnojne jame ter gnojišča manjše kubature do 50 m3

zunaj območij kjer veljajo vodovarstveni režimi,
– Leseni čebelnjaki, če so locirani na funkcionalnih

zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter v ob-
močju pašnega katastra, ki služijo osnovni dejavnosti kmetij-
skih gospodarstev tlorisne površine največ 20 m2,

E. Izboljšava objektov, naprav in površin javnega stan-
darda,

– Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
– Mikrourbana oprema parkov in obvodnega prostora

(klopi, igrala),
– Postavitev spomenikov, spominskih plošč in drugih

obeležij,
– Reklamni, obvestilni in podobni panoji in naprave, ki

niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje ali samostojno, ki so v skladu z odlokom o plakatira-
nju,

– Gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti skla-
dno s soglasjem lastnikov zemljišč,

– Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob sogla-
sju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka.

2. Pomožne objekte ni dopustno uporabljati in oprem-
ljati za bivalne namene.

3. Postavljanje pomožnih objektov ne sme biti v naspro-
tju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, dolo-
čili tega odloka in drugih splošnih aktov mestne občine in z
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njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi dru-
gih oseb.

4. V zvezi z odmiki, oblikovanjem, izboru gradiv pomož-
nih objektov smiselno veljajo enaka določila kot za ostale
objekte.

5. Skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov
na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne
sme presegati 30 m2, razen za zavetišča za živali, ki lahko
obsega 50 m2.

6. Odstranitev objektov in naprav do površine 30 m2.

24. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– Opis nameravane gradnje ali posega z opisom zem-

ljišča kjer bi objekt stal oziroma bi se poseg izvršil,
– Skica – načrt objekta (tloris, prerez, fasade),
– Kopijo katastrskega načrta,
– Zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpola-

ganju z zemljiščem, kjer naj bi objekt stal oziroma bi se
poseg izvršil,

– Soglasje lastnika oziroma upravljavca sosednjega
zemljišča, kadar je oddaljenost od posestne meje manjša
kot 2 m na najbolj izpostavljenem delu objekta,

– Soglasje lastnika oziroma upravljavca ceste, kadar je
oddaljenost objekta od prometnice manjša kot 4 m na naj-
bolj izpostavljenem delu objekta,

– Datum do katerega bo objekt postavljen, če gre za
začasni objekt ali sezonsko postavitev,

– Mnenje Oddelka za urejanje prostora in varstvo oko-
lja Mestne občine Slovenj Gradec o primernosti in skladno-
sti posega.

25. člen
Ulična oprema in turistične oznake

Ulična oprema in turistične oznake morajo biti postav-
ljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastira-
jo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna
vozila in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav.

26. člen
Napisi, nadstrešnice, reklame, izvesne table

1. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sle-
menom hiš.

2. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo morajo
biti najmanj 2,50m nad pločnikom.

3. Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod viši-
no kapi.

27. člen
Ograje

1. Oblikovanje ograj ob javnih površinah mora v me-
stnih naseljih odražati mesto tvorne oblikovne elemente oko-
lice in je dopustno v obliki polnih zidov (kamen, ometan zid,
viden beton), kovinskih ograj ali kombiniranih sistemov prej
navedenih gradiv do višine največ 2 m.

2. Dopustna je izvedba ograj z živimi mejami in z žičnim
jedrom (primerne drevesne oziroma grmovne vrste).

3. V območjih z vaškim značajem so dopustne tudi
izvedbe, ki se zgledujejo pri tradicionalnih primerih ograje-
vanja parcel z krajevno značilnimi vertikalnimi ali horizontal-
nimi gradivi višine od 1,2m do največ 2,0m.

4. V območjih varovanja naravnih kakovosti (npr. vo-
dnih zajetij) ali premoženja (proizvodna območja, manipula-
tivne površine, skladišča nevarnih snovi) ter športnih in vzgoj-
no-varstvenih objektih (osnovne šole in vrtci) so dopustne
tudi ograje višje od 2,0m, ki so lahko tudi žične.

5. Izgradnja ograj ne sme preprečiti izvedbe prometnic
s predpisanim uličnim profilom oziroma mora biti njihova
višina usklajena z prometnovarnostnimi predpisi glede za-
htevanih preglednih kotov vožnje.

28. člen
Brežine in oporni zidovi

1. Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena po-
bočja je treba varovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je treba zavarovati pred erozijo in jih ozeleniti. V primerih
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je
treba uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogo-
čajo zatravitev ali zasaditev z grmovnicani.

2. Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno
oblikovani ali obloženi z avtohtonim kamnom.

3.2.4 Pogoji za oblikovanje v območjih urejanja

29. člen
1. V območjih za centralne dejavnosti – inštituti (Ci)

veljajo naslednji pogoji:
– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-

mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: največ 100 cm nad terenom,
– Razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

2. V območjih za centralne dejavnosti – poslovne in
trgovinske dejavnosti (Ct) veljajo naslednji pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ
100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) veljajo naslednji
pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: strnjena (gradnja v
nizih) ali posamezno, glede na sedanje razmere v posamez-
ni ureditveni enoti; pritličja morajo praviloma biti namenjena
javnim programom, sleme strehe teče vzporedno s cesto
oziroma z daljšo stranico stavbe,

– Višina objektov: P+2+M in v skladu z indeksom izrabe,
– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40

cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
– Razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.
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4. V območjih za komunalne dejavnosti (K – Kp, Ko,
Kt) veljajo naslednji pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: Kl, Ko, in Kt: v skladu z indeksom
izrabe, Kp: P+1,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključ-
ka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

5. V območjih za industrijo (Pi) veljajo naslednji pogoji:
– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-

mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: v skladu z indeksom izrabe in tehno-
loškimi zahtevami,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključ-
ka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

6. V območjih za proizvodno obrt (Po) veljajo naslednji
pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: v skladu z indeksom izrabe,
– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40

cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-

no oblikovane,
– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključ-

ka,
– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

7. V območjih za proizvodne storitve (Ps) veljajo na-
slednji pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– Višina objektov: največ P+2+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključ-
ka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

8. V območjih za šport (R) veljajo naslednji pogoji:
– Generalna razmestitev objektov: samostojni objekti;

pritličja pri vhodih so lahko namenjena javnim programom,
– Višina objektov: v skladu z funkcionalnimi pogoji de-

javnosti,
– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ

100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-

no oblikovane brez prometnih površin ograjene z žičnato
ograjo,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključ-
ka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

9. V območjih za stanovanje nižje gostote (40-80
preb./ha) (Sn) veljajo naslednji pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: samostojni objekti,
dvojčki ali vrstne hiše,

– Tloris: podolgovat, razmerja stranic posamezne sta-
novanjske enote 1:1,4,

– Višina objektov: največ P+1+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40
cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane brez prometnih površin,

– Dostop z javnih prometnic: neposredno ali prek pri-
ključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali 4m
najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

10. V območjih za stanovanje višje gostote (40-80
preb./ha) (Sv) veljajo naslednji pogoji:

– Generalna razmestitev objektov: samostojni stolpiči,
bloki ali vrstne hiše; pritličja so lahko namenjena javnim
programom,

– Višina objektov: samostojni stolpiči, bloki: največ
P+4+M; vrstne hiše: največ P+2+M in v skladu z indeksom
izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40
cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane brez prometnih površin,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

11. V območjih Mestni park veljajo naslednji pogoji:
– Ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v

naravnih materialih.
12. V območjih Arheološki park veljajo naslednji pogoji:
– Objekti so locirani zunaj območja arheoloških naj-

dišč ob glavni prometnici,
– Višina objektov: največ P+1+M.
13. V območjih Obvodni prostor veljajo naslednji pogoji:
– Ureditve so razmeščene tako, da ne zmanjšujejo pro-

pustnosti vodotoka,
– Ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v

naravnih materialih, tako da ne ovirajo pretoka v primeru
visokih voda, razen premostitvenih objektov, ki so dimenzio-
nirani na višinsko koto 100-letnih voda.

3.3 Pogoji za prometno urejanje

30. člen
Cestno omrežje

1. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti
urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in ne poškodujejo
cesta in cestni objekti. Urediti se morajo v soglasju s pristoj-
nim organom in upravljavcem ceste.

2. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki
zagotavljajo prevoz s tovornjaki morajo biti utrjene tako, da
vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

3. Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.

4. Interni dovozi in priključki morajo biti navezani na
napajalno prometno omrežje s skupnimi priključki.
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5. Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel
morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno
preko skupnih dovozov ali utrjenih površin

31. člen
Ulični profil

1. Bulvar,
– normalni profil v širini 25,0m: vozišče 9,0m, dvostran-

ske kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce
2x3m, dvostranski drevored 2x3m.

2. Mestna cesta,
– normalni profil v širini 14,0m: vozišče 6,0m, dvostran-

ske kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce
2x2m,

– zožani profil v širini 9,0m: vozišče najmanj 5,0 m,
kolesarske steze in pločniki najmanj 2m enostransko.

3. Glavne prometnice,
– normalni profil v širini 13m: vozišče 5m, dvostranske

kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce 2x2m,
– zožani profil v širini 6,5 m: vozišče najmanj 4,5 m,

pločniki najmanj 2 m enostransko.
4. Ostale ceste,
– normalni profil v širini 11,75 m: vozišče najmanj

3,75 m, dvostranske kolesarske steze 2x2 m, dvostranski
pločniki za pešce 2x2 m,

– zožani profil v širini 5,75 m, pločniki najmanj 2,0 m
enostransko.

32. člen
Pri izgradnji krožišč v območju urejanja mora biti pre-

mer notranjega kroga vozišča najmanj 15,0 m in največ
22,0 m.

33. člen
Parkiranje (stacionarni promet)

1. Varovana površina za mirujoči promet, ki je določe-
na v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev
skupnih javnih parkirišč; na njej niso dovoljeni posegi, ki bi
onemogočili kasnejšo ureditev parkirišč.

2. Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko
število avtomobilov oziroma so vezane na individualni motor-
ni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za
popravila avtomobilov, banke, pošte idr.) je treba zagotoviti
parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali
na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov sku-
paj ali pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev parkir-
nih mest na javnih površinah je dopuščena le izjemoma, in
sicer na podlagi soglasja uprave Mestne občine Slovenj
Gradec. Uprava mestne občine soglasje izda v primeru, da
javne parkirne površine zadoščajo ali v primeru, da nosilec
dejavnosti zagotovi soudeležbo pri izgradnji novih javnih par-
kirnih prostorov oziroma garaž.

3. Parkirišča morajo biti locirana ob ali za objektom,
kakor dopuščajo prostorske razmere. Parkirišča, ki po povr-
šini presegajo 100m2 je treba členiti z ločilnimi zasaditvami,
spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. Ta
zahteva ne velja za začasno parkiranje v času prireditev.

4. Parkirišča za tovornjake so lahko umeščena izključ-
no v ureditvenih območjih, kjer je dopustna namembnost za
industrijo (z oznako Pi) in proizvodne storitve (z oznako Ps).

34. člen
Pločniki

1. Varovano območje poti za pešce, ki je določeno v
grafičnem prikazu, pomeni smer povezovanja javnih pove-
zav za pešce. Natančen potek tras ter dimenzije je treba
prilagoditi terenskim razmeram.

2. Pločniki za pešce širine najmanj 2m oziroma skla-
dno s prostorskimi razmerami, se uredijo ob vseh glavnih
cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti drugim
objektom javnega značaja.

3. Pri izgradnji pločnikov oziroma javnih prometnic za
pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za funkcionalno
ovirane posameznike in kolesarje.

35. člen
Kolesarske steze

1. Varovano območje kolesarskih poti, ki je določeno v
grafičnem prikazu, pomeni smer povezovanja javnih kolesar-
skih poti.

2. Širina kolesarskih poti, ki praviloma potekajo
dvostransko, je praviloma 2m.

3.4 Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje in
urejanje ter telekomunikacije

36. člen
1. Na območju urejanja je obvezna priključitev objektov

na komunalne naprave za oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, oskrbo z električno energijo in telekomuni-
kacijsko omrežje ter na plinovod.

2. Gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo komunalnih na-
prav je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upošteva-
njem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komu-
nalne vode na isti trasi in na ureditev prometnih površin.

3. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če
to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek ko-
munalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.

4. Komunalna infrastruktura do sekundarnega nivoja
poteka praviloma po javnih površinah.

5. Na odsekih, kjer objekti ali naprave komunalne in-
frastrukture zaradi terenskih značilnosti ali drugih razlogov
ne ležijo v javnih površinah, je treba zagotoviti dostop po-
oblaščenim osebam, ki naprave vzdržujejo.

6. Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo
postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadlji-
vo, predvsem ne na osrednjih prostorih v območju. Objekti
morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitev teh objektov v
območja varovane narave ali kulturne dediščine ni dopu-
stno.

37. člen
Pitna voda

V območju urejanja je treba zagotoviti zdravstveno
ustrezno pitno vodo vsem odjemalcem, ki se morajo priklju-
čiti na javni vodovodni sistem.

38. člen
Požarna voda

Sanitarni vodovod mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode. Na ustreznih medsebojnih razdaljah je treba
postaviti protipožarne hidrante.

39. člen
Odvajanje odpadnih voda

1. Vse fekalne odpadne vode je potrebno priključiti na
javno kanalizacijo s čistilno napravo po pogojih pristojnega
upravljavca. Priključek mora biti izveden vodotesno.

2. Vse objekte, ki so priključeni na vodovodno omre-
žje je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod
odpadne vode in na centralno čistilno napravo (CČN) za
njeno čiščenje. V primeru, da objekte dolgoročno ni mo-
goče priklopiti na javno kanalizacijo in CČN, jih je treba
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priključiti na lokalno oziroma skupinsko čistilno napravo.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpa-
dnih voda so obvezne triprekatne nepretočne greznice, ki
jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija v
mestni občini.

3. Čiste meteorne vode je treba odvajati v ponikalnice.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni
promet ali dejavnostna manipulacija, je treba speljati v mete-
orno kanalizacijo ali ponikovalnico prek lovilcev olj in nato v
vodotok.

4. Meteorne in zaledne vode je potrebno odvesti prek
usedalnikov v ponikovalnice ali meteorno kanalizacijo. Me-
teorne vode iz utrjenih prometnih površin in garaž je treba
odvesti prek usedalnikov in lovilcev olj v ponikovalnico ali
meteorno kanalizacijo.

5. Pri dejavnostih kjer med tehnološkim procesom na-
stajajo odpadne vode, si mora upravljavec pridobiti mnenje
pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo o ravnanju z od-
padnimi vodami in se po njih ravnati.

40. člen
Elektroenergetsko omrežje

1. Vse novo visoko- in nizkonapetostno omrežje je
treba graditi kabelsko, pod ravnijo terena. V primerih večjih
rekonstrukcij odsekov ali delov elektro omrežja je treba elek-
trovode izvesti pod ravnijo terena.

2. Za potrebe novih dejavnosti v območju je treba
dopolniti zmogljivosti elektroenergetskega omrežja in tran-
sformatorskih postaj ter zgraditi nove transformatorske po-
staje. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati
znotraj ureditvenih območij, na parcelah, za katere je pri-
dobljeno soglasje lastnika in sosedov.

3. V varovalnih koridorjih elektrovodov je gradnja dopu-
stna v skladu s področnimi predpisi in pogoji upravljavca.

41. člen
Plinovod

1. Za vse gradbene posege v zaščitnem pasu visoko-
tlačnega plinovoda 50 barov (2x200m) je treba pridobiti
soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.

2. Poslopja za stanovanja ali bivanje ljudi v zaščitnem
pasu visokotlačnega plinovoda se smejo graditi v pasu ožjem
od 30m, če je bila gradnja predvidena s prostorskimi plan-
skimi in urbanističnimi dokumenti pred projektiranjem plino-
voda in če se uporabljajo posebni varstveni ukrepi.

3. Za srednjetlačne plinovode 4 bare je potrebno
upoštevati minimalne odmike od plinovoda, ki je 2x5m ne-
zazidljjiv pas. V tem pasu plinovodov se smejo izvajati dela
pod posebnimi pogoji in predhodni pridobitvi soglasja uprav-
ljavca.

4. Izgradnja infrastrukturnih objektov (prometnice, ka-
nalizacijski kolektorji idr.) je pogojena s sočasno izgradnjo
lokalnega plinovodnega omrežja (1 bar)na območju sovpa-
danja tras nezgrajenega plinovodnega omrežja.

5. Izgradnja novih strnjenih območij poselitve na ob-
močjih projektiranega lokalnega plinovodnega omrežja je
pogojena s sočasno izgradnjo plinovodnega omrežja.

6. Na območjih, kjer je lokalno plinovodno omrežje že
zgrajeno je treba pri posegih v varovano območje plinovo-
da pridobiti soglasje upravljavca s tehničnimi normativi pri
križanju in vzporednem poteku s plinovodom in drugimi
pogoji.

42. člen
Telekomunikacijsko omrežje

Novo telefonsko omrežje in druga telekomunikacijska
kabelska omrežja se izvedejo z zemeljskimi kabli.

43. člen
Sistemi zvez

1. Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem
pasu dopustna le gradnja komunalnih naprav.

2. Novogradnje in adaptirani objekti s svojimi višinskimi
gabariti ne smejo posegati v koridorje radio-relejnih zvez.

44. člen
Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se izvede ob vseh zbirnih cestah in
peš površinah.

45. člen
Ogrevanje

V novih stanovanjskih objektih je dovoljeno ogrevanje z
ekološko sprejemljivimi gorivi (elektrika, plin, sonce). Samo-
stojne lokalne kurilnice v območjih drugih namembnosti ni-
so dopustne.

46. člen
Odstranjevanje odpadkov

1. Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti
urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah. Stati morajo v
sklopu objektov ali na utrjenih površinah, tako da je omogo-
čeno enostavno čiščenje. Odjemna mesta za kosovni od-
pad, papir in steklovino naj bodo postavljeni v bližini trgovin
ali parkirišč.

2. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki, morajo investi-
torji novogradenj in izdelovalci lokacijske dokumentacije za
posamezne posege, upoštevati veljavne predpise in stan-
darde.

3. Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov, na
način, ki je enoten v Mestni občini Slovenj Gradec.

4. Na območjih strnjenih bivalnih naselij niso dopustni
sežiganje, toplotna obdelava in toplotna imobilizacija odpad-
kov.

3.5 Pogoji za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč

47. člen
1. Gradbena parcela se določa glede na velikost in

namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikova-
nost zemljišča in glede na posestne meje. Pri določanju
gradbene parcele za proizvodne dejavnosti se upošteva tudi
medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in po-
trebni manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo me-
hanizacijo.

2. Gradbene parcele se določajo glede na načrtovano
ali sedanjo gostoto poselitve. Gradbena parcela se deli na:

– pozidano stavbno zemljišče, sestavljeno iz stavbišča
in povoznih/dovoznih površin ter dostopnih površin ter povr-
šin za mirujoči promet za potrebe lastnika ali uporabnika
nepremičnine, kot je določeno z indeksom zazidanosti za
obravnavano območje,

– nezazidljivi del parcele, kot ga kot takega zahteva
ustrezna zakonodaja s področja požarne in potresne varno-
sti glede na velikost objekta, njegovo namembnost in obliko-
vanost zemljišča.

3. Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogo-
čati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkira-
njem, razen v primerih ko je del teh potreb s pogodbo
zagotovljen drugje. Funkcionalno zemljišče je lahko istoča-
sno tudi del pozidanega stavbnega zemljišča oziroma je to
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lahko tudi nezazidljiv del parcele, ki presega površino kot je
določena v indeksu zazidanosti ustreznega območja,

– Za individualne in vrstne stanovanjske objekte je širi-
na funkcionalnega zemljišča okrog objekta praviloma naj-
manj 3,5m od stavbišča, širina dovoza do objekta najmanj
3,0m, dolžina dovoza pa najmanj 5,5 m,

– Za proizvodne objekte je širina funkcionalnega zem-
ljišča okrog objekta najmanj 5,0m od stavbišča, širina dovo-
za najmanj 3,5m, dolžina pa najmanj 15,0 m,

– Za stanovanjska območja višje gostote ter druga ob-
močja, kjer je dopustna izgradnja večjih objektov je pri fun-
kcionalnem zemljišču potrebno upoštevati potrebne površi-
ne za obstoječo ali predvideno gostoto poselitve, povečano
število avtomobilov, potrebe po kakovostnih skupnih oziro-
ma odprtih prostorih in se ga določa glede na razmere v
posamezni ureditveni enoti.

4. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih
manjše od navedenih funkcionalnih zemljišč, se upošteva
dejanska površina zemljišča (parcele).

Skupne zelene ali odprte funkcionalne površine ni mo-
goče razdeliti med zasebne lastnike in za interese posamez-
nikov. Postavitve pomožnih objektov za individualne potrebe
na teh funkcionalnih zemljiščih niso dopustne.

3.6 Varstvo okolja

48. člen
Varstvo tal in voda

1. Nove dejavnosti, novogradnje in druge posege v
prostor v območju urejanja so dovoljeni, če ne poslabšujejo
obstoječega stanja oziroma so motnje v mejah predpisov s
področja varstva okolja.

2. Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekon-
strukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki
imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki
obsega minimalno dostopnost oziroma utrjeno pot, oskrbo s
pitno vodo, oskrbo s električno energijo in odvajanje odpa-
dnih voda v kanalizacijsko omrežje, v skladu z določili pogla-
vja 3.5.

3. Zaprti prostori, kjer potekajo cevi za razvod kurilne-
ga olja ali kjer lahko na kak drug način pride do razlivanja,
morajo imeti za vodo in kurilno olje neprepusten tlak in
stene, ki je ob robovih enake kakovosti. Tla v kotlovnici ne
smejo imeti zveze s kanalizacijo.

4. V prostorih, kjer se prenašajo, skladiščijo in uporab-
ljajo okolju nevarne snovi, morajo biti tlaki izvedeni v nepro-
pustni izvedbi brez odtoka, oblikovani in izvedeni pa morajo
biti, tako da delujejo kot lovilna posoda.

5. Za vsak ekološko zahtevnejši poseg si mora investi-
tor pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo ali
poseg v prostor pridobiti soglasje in pogoje pristojnih orga-
nizacij in predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.

49. člen
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaževanjem

1. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv), stano-
vanja nižje gostote (Sn), mestnih parkov (razen v času prire-
ditev), arheoloških parkov in komunalne dejavnosti (Kp) so
posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže
ravni hrupa, kot jih za II. območja dopušča uredba o hrupu v
naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

2. V območjih za inštitute (Ci), trgovino (Ct), šport (R),
naselbinskih jeder (J) in proizvodno obrt (Po) so posegi
dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa,
kot jih za III. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem
in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

3. V območjih za industrijo (Pi), proizvodne storitve
(Ps), komunalne dejavnosti (Ko in Kt) so posegi dopustni, če
hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV.
območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

4. Pri vseh novogradnjah, prenovah, konsolidacijah,
restavracijah, rehabilitacijah, replikah ali rekonstrukcijah mo-
rajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in
delovnih prostorov ob smiselnem upoštevanju pozitivne za-
konodaje. Izdelava posebne študije osvetlitve ali svetlo-
bno-tehnične ocene je obvezna v primerih izvedb na robnih
območjih oziroma približevanja zgoraj navedenih objektov k
obstoječim objektom ali napravam na razdaljo, ki je manjša
od zahtevanih v tozadevni pozitivni zakonodaji.

50. člen
Varstvo in urejanje voda

1. Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred
onesnaževanjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razme-
rah in za požarno varnost.

2. Pri odvzemanju vode iz vodotokov je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblašče-
na strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je
tisti, ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnej-
ših razmerah pa uspešen razvoj rastlin in živali vseh vrst.

3. V varovanem pasu območja vodotokov (10m od
roba struge) je prepovedano graditi kakršne koli objekte,
ograje, naprave (razen mlinov, žag in malih elektrarn), ki bi
preprečevale dostop do vode. Prav tako so prepovedani
posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi
s podporo v strugi, zoževanje pretoka, ipd.). Za vse posege
v tem pasu je potrebno pridobiti mnenje pristojnega uprav-
nega organa za varstvo voda in pristojnega zavoda za varstvo
narave.

4. Strogo je prepovedano odlaganje izkopnega ali od-
padnega gradbenega materiala v struge ali na obrežja vodo-
tokov.

5. Vse površinske vode, ki pritekajo na območje ureja-
nja in istega prečkajo, je treba urediti tako, da bodo objekti
varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Same ureditve
morajo biti takšne, da se z izborom sonaravne hidrotehnične
zasnove v največji možni meri ohranja naraven značaj vodo-
toka.

3.7 Pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine

51. člen
Narava

1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili
naravo niso dopustni.

2. Za vse posege na objektih in v območja varovane
narave, kakor tudi za spremembo namembnosti v njih, je
potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije
za varstvo narave.

3. V območjih varovane narave postavitve oglaševal-
skih površin niso dopustne.

52. člen
Kulturna dediščina

1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili
objekte ali območja kulturne dediščine niso dopustni.

2. Za vse posege na objektih in v območja kulturnih
spomenikov in varovane dediščine, kakor tudi za spre-
membo namembnosti v njih, je potrebno pridobiti strokov-
no mnenje pristojne organizacije za varstvo kulturne dedi-
ščine.
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3. V območjih in na objektih varovane kulturne dedišči-
ne postavitve oglaševalskih površin niso dopustne.

4. Stroške arheoloških izkopavanj v arheoloških obmo-
čjih nosijo investitorji.

3.8 Pogoji za obrambo in zaščito

53. člen
1. Območja za obrambo in zaščito je treba razmeščati

skladno z namensko rabo površin in organizacije dejavnosti
v prostoru. Pri razmestitvah objektov je zaradi naravnih da-
nosti prostora treba posvečati posebno skrb evakuacijskim
koridorjem. Območja izključne rabe (zaklonišča) in možne
izključne rabe prostora (območja deponij ruševin in obmo-
čja za pokop padlih vojakov in umrlih živali) je potrebno
varovati pred drugačno namembnostjo.

2. S posegi v prostor je treba preprečevati tiste, ki bi
lahko bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru v prime-
rih elementarnih nesreč (poplav, potresov, izlitij nevarnih
snovi ipd.) ali vojnega ogrožanja.

4. POSEBNE DOLOČBE

54. člen
Za posamezne ureditvene enote, kjer je v skladu s

15. členom tega odloka predpisana izdelava prostorskih iz-
vedbenih aktov, poleg splošnih določil za namembnost ob-
močij (8. člen) in vrsto posega (9. člen) do sprejetja ustrez-
nega prostorskega izvedbenega dokumenta veljajo poseb-
ne določbe, za zavarovanje poznejšega načrtovanja in pred-
videnih ureditev.

55. člen
Ci1 Celjska cesta
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ci, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti – inštituti.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od

roba vozišča, 10m od struge Homšnice, 8m od roba vozi-
šča Tomšičeve ceste,

– indeks zazidanosti: 0,4–0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja,
– dostop za motorna vozila je posredno s Celjske ce-

ste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter

na skupnem parkirišču,
– poti za pešce: dve poti od Celjske ceste do brvi čez

Homšnico, pot ob Homšnici od Podgorske ceste do Tomši-
čeve ceste.

56. člen
Ci2 Štibuh
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– širitev funkcionalnih površin osnovne šole,
– dopustne so parterne ureditve in gradnja parkirišč.

57. člen
Ct1 Južni vstop
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 70% Ct, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti – trgovina, 10% šport,

– v območju med obvoznico, Ronkovo cesto in Misli-
njo veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list RS, št.
92/99).

Pogoji glede oblikovanja (območje med obvoznico,
Ronkovo ulico in Mislinjo),

– gradbena linija: 20m od Ronkove ulice, 40m od
obvoznice, 20m od struge Mislinje,

– indeks zazidanosti: 0,4-0,8,
– indeks izrabe bruto površin: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je prek krožišča na Ronkovi

ulici in posredno s Celjske ceste skozi ureditveno enoto
obrtno-skladiščne cone; cesta skozi območje poteka vzpo-
redno s Celjsko cesto,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter
na skupnem parkirišču,

– poti za pešce: ob priključni cesti obojestransko, ob
Ronkovi cesti obojestransko, ob Mislinji.

58. člen
Ct2 Vzhodni vstop
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti v območju Ct2A: 60%

Ct, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih
centralnih dejavnosti – trgovina, 20% proizvodne storitve; v
območju Ct2B: 70% Ct, 30% spremljajoče dejavnosti, ki so
dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– Indeks bruto površin: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Ct2A je

s podaljšane Francetove ceste, v ureditveno enoto Ct2B pa
posredno z Iršičeve ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter
na skupnem parkirišču.

59. člen
Ct3 Murko
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ct, s poudarkom

na turizmu oziroma gostinstvu, 20% spremljajoče dejavnosti,
ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks bruto površin: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je z Legenske ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter

na skupnem parkirišču.

60. člen
Ct4 Stari trg
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– izgradnja bencinskega servisa s spremljajočimi de-

javnostmi.
Pogoji glede oblikovanja:
– daljša stranica objekta(ov) vzporedno z cesto R227.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– območje je dostopno z regionalne ceste prek de-

sno-desnega priključka.

61. člen
Ct5 Celjska cesta
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 45% Ct, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti – trgovina, 35% stanovanja višje gostote,
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– centralne dejavnosti – trgovina so v samostojnih ob-
jektih ali v pritličjih stanovanjskih objektov.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od

roba vozišča, 4m od roba varovane trase opuščene železni-
ce,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4,
– prenova objekta opuščene železniške postaje.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je s podaljška Iršičeve ce-

ste in posredno prek krožišča na Celjski cesti,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v

podzemnih garažah,
– poti za pešce: Od objekta Merkatorja prek Mislinje

do objekta Katice (KTC).

62. člen
Ct6 Nama
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti 40% centralne dejavno-

sti – trgovina, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20%
spremljajoče dejavnosti in obstoječa stanovanja.

Pogoji glede oblikovanja:
– severna stran (vstop v zgodovinsko jedro): v skladu s

spomeniško varstvenimi smernicami,
– južna stran (ob Podgorski cesti),
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od

roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– prek obstoječega cestnega sistema.
Parkiranje:
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v

načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v
skladu z določili Mestne uprave.

63. člen
J1 Zgodovinsko jedro
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti 40% stanovanja različ-

nih gostot, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20% central-
ne dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:
– v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– prek obstoječega cestnega sistema.
Parkiranje:
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v

načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v
skladu z določili mestne uprave.

64. člen
J2 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: stanovanja nižje gosto-

te 48%, centralne dejavnosti (trgovine, poslovne dejavnosti)
30%, dopustne spremljajoče dejavnosti 22%.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena linija: 20 od struge Mislinje,
– indeks zazidanosti: 0,4,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop z glavne ceste skozi Šmartno,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

65. člen
J3 Stari trg
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop z glavne ceste skozi Stari trg, posredno z

obvoznice Ozare,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

66. člen
Kl Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: letališka dejavnost 60%,

centralne dejavnosti – trgovina, s poudarkom na turizmu
oziroma gostinstvu 40%.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: 120 od vzhodnega roba betonske

letališke steze,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,8.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop z obstoječe ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

67. člen
Pi1 Pameče-Troblje
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1A:

80% proizvodnja in industrija, 20% dopustne spremljajoče
dejavnosti,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1B:
20% proizvodnja in 60% proizvodne storitve (terminal za
tovornjake), 20% dopustne spremljajoče dejavnosti.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena linija: 20m od roba vozišča rekonstruirane

Glavne ceste, 4m od rekonstruirane trase opuščene glavne
ceste,

– indeks zazidanosti: največ 0,8,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop v območje Pi1A: posredno z Glavne ceste

prek polnega križišča s cesto v Pameče,
– dostop v območje Pi1B: posredno z Glavne ceste

prek polnega križišča s cesto v Troblje, neposredno prek
rekonstruirane trase opuščene glavne ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

68. člen
Po1 Slovenj Gradec
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1A:

50% Po, 40% mestni park, 10% obstoječi stanovanjski ob-
jekti v območju, ki se ohranijo,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1B:
55% Po, 44% mestni park.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m

od roba vozišča, 40m od struge Suhadolnice,
– indeks zazidanosti: 0,6 (za območja izključne proiz-

vodne obrti), 0,4 (za območja mešanih rab s stanovanji),
– indeks izrabe: največ 0,8.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Po1A je

posredno s Sejmiške ceste in podaljška Kidričeve ulice, v
ureditveno enoto Po1B pa z podaljška Kidričeve ceste,
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– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v
podzemnih garažah,

– poti za pešce: ob glavnih cestah dvostransko in ob
Suhadolnici.

69. člen
Po2 Volkove Zare
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Po, 20% sprem-

ljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih proizvodne
obrti.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno prek križišča

na Sejmiški cesti in križišča na podaljšku Kidričeve ulice,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob cestah dvostransko.

70. člen
Ps1 Podgorska cesta
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% sprem-

ljajoče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: vzporedno s Podgorsko cesto, 20m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 0,6,
– dispozicija objektov: krajše stranice objektov so vzpo-

redno z Podgorsko cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s Podgorske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

71. člen
Ps2 Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% sprem-

ljajoče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko ste-

zo, 100m od roba steze,
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 0,6,
– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzpore-

dno z letališko stezo cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno z obstoječe

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

72. člen
Ps3 Legen
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% sprem-

ljajoče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: vzporedno z Legensko cesto, 20m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,4,
– indeks izrabe: največ 0,6.

Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je neposredno z Legenske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov med

objekti in Legensko cesto.

73. člen
R1 Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 60% R, 40% Ct – trgo-

vine, turizem in gostinstvo.
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko ste-

zo, 100m od roba steze,
– indeks zazidanosti: 0,1,
– indeks izrabe: največ 0,6,
– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzpore-

dno z letališko stezo cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno prek podaljška

obstoječe ceste v smeri severozahoda,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

74. člen
R2 Legen
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: 10m od struge potoka Barbara,
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 0,4,
– gradnja objektov ni dopustna južno od priključka na

Gradiško cesto, razen za športne površine na odprtem.

75. člen
R3 Slovenj Gradec
V območju veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list

RS, št. 92/99).

76. člen
Sn1 Cesta na Legen
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje

gostote, 10% šport.
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno z Mislinjo 40 m od stru-

ge, 8m od roba vozišča Ceste na Legen,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno z nove ceste

na Legen,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko, ob

Mislinji.

77. člen
Sn2 Podgorska cesta
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
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Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s ceste do

kmetije Uglar in ceste do kmetije Škorjanc,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

78. člen
Sn3 Krnice 2
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s ceste v Šmar-

tno,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

79. člen
Sn4 Za vodo
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje

gostote, 10% šport, 10% Ct- trgovine.
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– ceste skozi območje sledijo terenu,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

80. člen
Sn5 Pameče
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s ceste skozi

Pameče,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

81. člen
Sn6 Troblje
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s ceste skozi

Troblje,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

82. člen
Sn7 Za Gradom
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane

Celjske ceste in Ceste pod Gradom,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

83. člen
Sn8 Volkove Zare
Pogoji glede oblikovanja:
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sle-

dijo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane

Sejmiške ceste in podaljšane Kidričeve ceste,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

84. člen
Sv1 Legen
Pogoji glede oblikovanja:
– gradbena meja: 40m od gozdnega roba oziroma v

podaljšani osi Ulice Pohorskega bataljona,
– indeks zazidanosti: 0,4,
– indeks izrabe: največ 0,8,
– dispozicija objektov: stanovanja so z daljšo stranico

obrnjena proti jugozahodu.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je posredno z Legenske

ceste prek “T” križišča pri avtomobilskem salonu,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi seda-

njim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoje-
čih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko, ob

Mislinji.

85. člen
Sv2 Celjska c.
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– razmerje mešanja dejavnosti: 50% stanovanja višje

gostote, 30% centralne dejavnosti – trgovine, 20% sprem-
ljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih stanovanj višje
gostote, v pritličjih objektov.

Pogoji glede oblikovanja:
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od roba

vozišča, 4m od roba varovane trase opuščene železnice,
– indeks zazidanosti: 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je prek dovozov s Celjske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v

podzemnih garažah,
– poti za pešce: po trasi opuščene železnice.
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5. KONČNE DOLOČBE

86. člen
S dnem uveljavitve tega odloka na območjih urbanistič-

ne zasnove nehajo veljati določbe:
– odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditve-

na območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slo-
venj Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmar-
tnim in Mislinjo (Uradni list  SRS, št. 4/88),

– odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe ob-
čanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje (Uradni list RS, št. 33/97).

87. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizaci-

jam in skupnostim stalno na vpogled pri:
– Urbi, d.o.o, Urejanje prostora, Ljubljana,
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO

Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in

prostor,
– Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geodetski

upravi – izpostava Slovenj Gradec.

88. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

89. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Št. 35003-04/2000
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2735. Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice –
Ozare (del) Slovenj Gradec

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 ter Uradni list  RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list  RS, št. 29/99) je Svet mestne
občine Slovenj Gradec dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu severne obvoznice – Ozare

(del) Slovenj Gradec

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom, se ob upoštevanju prostorskih sesta-

vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS št. 93/99 in 23/00), sprej-
me lokacijski načrt na severno obvoznico – Ozare (del)
Slovenj Gradec, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje

prostora, Trnovski pristan 2 Ljubljana, november 2001 pod
številko 50.

2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na odsek severne obvozni-

ce Slovenj Gradca (Ozare), podaljšanje Kidričeve ulice z
novim mostom preko Suhadolnice, ureditev Sejmiške ulice
ter podaljšanje Celjske ceste.

3. člen
Izbor variante tras severne obvoznice Ozare ter Celjske

ceste, Sejmiške ulice in Kidričeve ulice je usklajen z odloč-
bo o izbiri variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo pro-
storskega izvedbenega načrta (št. 34404/00012/2001 z
dne 29. 10. 2001).

4. člen
1. Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
– odlok o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebino,
– splošni podatki o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev variantnih tras,
– skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov

Mestne občine Slovenj Gradec,
– funkcija območja: določitev ureditvenega območja,

potek cest, priključkov, mostu preko Suhadolnice in sprem-
ljajočih ureditev,

– rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
– prostorsko ureditev in varovanje okolja,
– ocena stroškov izvedbe,
– etape izvajanja,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
2. Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Mestne občine Slovenj Gra-
dec M 1:5000,

– pregledna situacija M 1:5000,
– kopija katastrskega načrta M 1:1000,
– geodetski načrt M 1:1000,
– ureditvena situacija M 1:1000,
– zbirni načrt komunalne in energetske infrastrukture

M 1:1000,
– prometna situacija M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel in zakoličbe M 1:1000,
– vzdolžni prerez M1:1000/100,
– karakteristični prečni prerez M 1:100.

2. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

5. člen
Meja lokacijskega načrta poteka po naslednjih parce-

lah in delih parcel:
– k.o. Stari trg: 72/1, 72/2, 74, 77, 87/1, 88/2,

90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 91/1, 94/1, 94/13, 96/1,
96/2, 96/3, 96/5, 96/6, 253, 263, 264, 265, 1310/4,
1310/2, 1348/1, 1364,

– k.o. Slovenj Gradec: 253, 254/1, 254/2, 254/3,
255, 256, 257, 258, 264, 265, 271, 284, 285/1, 286/1,
286/4, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292,
293, 294/1, 294/3, 294/5, 295, 296, 297, 298, 299/1,
300, 301, 304/1, 304/3, 307/1, 309, 310, 320, 321,
322, 332/4, 335, 338/3, 340/1, 340/4, 341/1, 341/3,
341/6, 343/3, 344/1, 344/2, 345/3, 345/4, 346/1,
346/3, 347, 348, 352/1, 1008/1, 1010/1, 1010/2,
1031, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1057,
1058/1, 1061, 1081, 1082, 1310/4.
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3. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

6. člen
Namen urejanja

Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno
za:

– odsek severne obvoznice med predvideno Kidričevo
in Celjsko ulico,

– podaljšek Kidričeve ulice od obstoječega križišča z
industrijsko cesto do priključka na severno obvoznico, vključ-
no z mostom preko Suhadolnice,

– podaljšek Sejmiške ulice do priključka na severno
obvoznico, vključno z deviacijo dela ceste, zahodno od
obvoznice,

– podaljšek Celjske ceste s priključkom na severno
obvoznico,

– spremljajoče objekte in ureditve (priključki predvide-
nih cest, komunalna in energetska infrastruktura, ureditve
obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč, uredi-
tev vodotoka).

7. člen
Severna obvoznica Ozare

1. Odsek severne obvoznice med podaljškom Celjske
ceste in podaljškom Kidričeve ulice je dolg 710m.

2. Trasa poteka po robu ravnine ob Suhadolnici med
obstoječo industrijsko cono in obrobjem enodružinske zazi-
dave Starega trga.

3. Računska hitrost je 60 km/h.
4. Največji vzdolžni sklon trase je 1,2%, najmanjši hori-

zontalni polmer je 11,00 m.
5. Projektirani normalni prečni profil severne obvozni-

ce je 15 m. Prečni profil obsega:
– vozna pasova 2 x 3,50 m,
– tretji levi zavijalni pas 3,00 m,
– obojestranski kolesarski stezi 2 x 1,25 m,
– obojestranski pločnik 2 x 1,25,
– obojestranski bankini 2 x 0,50 m,
6. Na odseku so predvideni priključki Kidričeve, Se-

jemske in Celjske ulice, priključek za industrijsko cono in
dva priključka za stanovanjsko območje na zahodu (cesta
Pod Gradom).

8. člen
Kidričeva ulica, Sejmiška ulica in Celjska cesta

1. Podaljšek Kidričeve ulice bo dolg 240 m, na odseku
bo priključek za predvideno obrtno cono.

2. Podaljšek Sejmiške ulice bo dolg 360 m. Na odse-
ku sta predvidena priključka za obrtno in industrijsko cono in
obstoječe stanovanjske objekte na severni strani ceste. Za-
radi nujne prestavitve vodotoka poteka deviacija obstoječe
trase ceste od parcele št. 300, k.o. Slovenj Gradec do
parcele 96/6, k.o. Stari trg.

3. Podaljšek Celjske ceste bo dolg 310 m, na odseku
sta predvidena priključka za industrijsko cono.

4. Trase cest potekajo po ravnini ob Suhadolnici od
priključkov na obstoječe ceste na vzhodu do severne obvoz-
nice Ozare.

5. Računska hitrost je 50 km/h.
6. Največji vzdolžni sklon tras je 1,6%, najmanjši hori-

zontalni polmer je 8,00 m,
7. Projektirani normalni prečni profil cest bo 12,00 m.

Prečni profil obsega:
– vozna pasova 2 x 3,50 m,
– obojestranski 2 x 1,50 m,
– obojestranski bankini 2 x 0,50 m.

8. Na mostovih prek Suhadolnice se ohrani enaka
širina vozišča in pločnikov kot na podaljšku Celjske ceste
oziroma Kidričeve ceste.

9. Minimalni priključni polmeri na severno obvoznico
Ozare so 11,00 m; priključni polmer dostavne ceste iz
industrijske cone je 6,00 m.

9. člen
Križišča

Križišča severne obvoznice Ozare s Celjsko cesto je
trikrako, s Sejmiško ulico in Kidričevo ulico pa štirikrako.
Pred križišči so predvideni ločeni zavijalni pasovi.

10. člen
Mirujoči promet

Ob cestah niso predvidene površine za mirujoči pro-
met. Parkirne površine v času gradnje so ob vhodih na
gradbene parcele na investitorjevem zemljišču.

11. člen
Kolesarske steze

1. Lokacijski načrt določa obojestransko kolesarsko
stezo ob severni obvoznici Ozare.

2. Kolesarska steza je z dvignjenim robnikom ločena
od cest ter z dvignjenim robnikom od peš poti ob severni
obvoznici Ozare.

3. Kolesarski promet po Celjski cesti ter Sejmiški in
Kidričevi ulici bo potekal po vozišču.

12. člen
Površine za pešce

1. Površine za pešce so predvidene ob vseh javnih
cestah. Z dvignjenim robnikom so ločene od motornega
prometa. Minimalna širina pločnika je 1,00 m.

2. Površine za pešce, vhodi v objekte in prečkanja cest
v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir ter omo-
gočati dostop funkcionalno oviranim osebam.

13. člen
Most prek Suhadolnice

1. Most preko Suhadolnice bo dolžine 50,00 m.
2. Svetla višina nad poplavno vodo Suhadolnice mora

biti 1,00 m.
3. Konstrukcijo mostu prek Suhadolnice je treba izve-

sti tako, da ne posega v telo reke in da ne bodo potrebne
dodatne utrditve bregov.

14. člen
Ravnanje z materiali

1. Trajni viški nevgradljivega materiala se bodo upora-
bili pri ureditvah obcestnega prostora ter pri urejanju obvo-
dnega prostora Suhadolnice.

2. Za gradnjo cest bo potrebno pridobiti kamniti mate-
rial iz obstoječih kopov.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

15. člen
PGD in PZI

1. Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev cest s
spremljajočimi objekti in ureditvami mora upoštevati pogoje
za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz tega
lokacijskega načrta. Vsebovati mora tudi krajinsko ureditve-
ni načrt.
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2. Pri izdelavi PGD in PZI je treba zagotoviti kakovostno
konstruktivno in arhitekturno zasnovo mostu preko Suhadol-
nice, usklajeno s krajinsko podobo obvodnega prostora in
prilagojeno ureditvam urbanega prostora ter izdelati podro-
bnejše rešitve oblikovanja obcestnega prostora z zasaditva-
mi.

3. Pri načrtovanju priključkov je treba upoštevati krajin-
ske in urbane značilnosti ter zagotoviti dobro preglednost.

16. člen
Oblikovanje nasipov, brežin in obcestnega prostora
1. Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v

skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo
terena. Med gradnjo je potrebno zagotoviti:

– čim manjše posege v relief,
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno utrjevanje brežin in urejanje površinskega

odtoka.
2. Brežine vkopov in nasipov se morajo izvesti z blagim

naklonom. Novo oblikovane brežine morajo biti speljane v
obstoječi relief na obrobju posegov. Vse brežine in sanacije
terena se izvedejo s poravnavo terena in oblikovanjem povr-
šinskega pokrova.

3. Obcestni prostor na območju predvidenih posegov
se mora zatraviti in mestoma zasaditi z drevjem in nižjimi
grmovnicami. Za zasaditev se uporabijo avtohtone drevesne
in grmovne vrste listavcev, ki so značilne za urbano obmo-
čje, po katerem poteka trasa.

17. člen
Rušitve

1. Zaradi gradnje cest in z njo povezanih ureditev je
predvidena rušitev stanovanjskega objekta z gospodarskim
poslopjem pri križišču podaljška Celjske ceste in severne
obvoznice Ozare na parcelah št. 347 in 348 k.o. Slovenj
Gradec.

2. Ograja na zahodni strani industrijske cone se presta-
vi na zunanji rob predvidenega pločnika severne obvoznice
Ozare, ograje ob predvideni Sejmiški in Celjski cesti se
ohranijo ali prestavijo na rob pločnika.

18. člen
Ograje

Predvidena je prestavitev ograje ob severni obvoznici
Ozare ter Celjski cesti na rob pločnika. Ograje so žičnate,
višine 2,5 m z obojestransko gosto zazelenitvijo.

19. člen
Panoji, usmerjevalne table, signalizacija

Panoji z usmeritvami in informacijami se postavijo ob
vhodu v posamezna območja, ki so členjena z novo promet-
no situacijo v območju. Panoji morajo biti enotno oblikovani
in dobro čitljivi, njihova postavitev ne sme motiti značilnih
vedut in preglednosti križišč. Pri prometni signalizaciji je
treba upoštevati predpise o varnosti v prometu.

5. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE

20. člen
Potek tras komunalnih vodov

1. Primarno in sekundarno komunalno in energetsko
omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu in zelenicah tako, da bo možno etapno izvajanje ter
neposredno priključevanje objektov in ureditev.

2. Dopustne so spremembe tras posameznih komu-
nalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mest
priključevanja zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše
oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja lokacijske-
ga načrta.

3. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mo-
ra potekati medsebojno usklajeno ter z gradnjo cest.

21. člen
Vodovod

1. Predvidena je prestavitev vodovodov ob severni ob-
voznici Ozare in v križišču s Celjsko cesto v pločnik, s
prečkanjem cest na območju prehodov.

2. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti
na sanitarnem vodu na razdalji od 60 do 80 m.

22. člen
Kanalizacija in odvajanje padavinske pode

1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
2. Vsa padavinska voda s cestišč in mostu se odvaja

preko vtočnih jaškov v ustrezno dimenzionirano padavinsko
kanalizacijo ob robu cestišč ter se preko peskolovov in
lovilcev olj z izpustom v Suhadolnico.

3. Kanali bodo potekali po pločnikih in kolesarskih
stezah.

23. člen
Elektro-energetsko omrežje

Predvidena je prestavitev obstoječih daljnovodov zunaj
gabaritov Celjske ceste in Sejmiške ulice. Elektro-omrežje
se lahko izvede kabelsko v kabelski kanalizaciji, ki bo pote-
kala po pločniku.

24. člen
Oskrba z zemeljskim plinom

1. V nadaljnji obdelavi je treba projektno obdelati preč-
kanje plinovoda P242 MRP Slovenj Gradec – MP Kolinska,
in sicer v stacionaži 1634 m, kolikor se cesta preko plinovo-
da rekonstruira oziroma opremlja z infrastrukturnimi instala-
cijami. Na zemljišču prek katerega poteka plinovod je treba
vpisati služnost za plinovod. Vsi stroški v zvezi s predmetno
investicijo bremenijo investitorja, kakor tudi stroški, ki bi
nastali zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali
kasnejšem vzdrževanju.

2. Trasa severne obvoznice Ozare soupada s traso
plinovoda PE 160 (1 bar) zato mora investitor ceste naj-
manj 6 mesecev pred pričetkom del tega najaviti in uprav-
ljavcu lokalnega plinovoda sporočiti morebitne posebne
zahteve. Projektant severne obvoznice Ozare mora v fazi
načrtovanja sodelovati z načrtovalcem plinovoda. Istoča-
sno se mora položiti tudi plinovod od mesta priklopa za
zazidavo Ozare v del severne obvoznice, ki poteka na
območju Ozar.

25. člen
Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah s tipskimi
svetilkami značilnimi za mesto Slovenj Gradec. Izvede se s
kabli v električni kabelski kanalizaciji. Napajanje bo izvede-
no preko prižigališča iz transformatorske postaje.

26. člen
Telekomunikacijsko omrežje

Telekomunikacijsko omrežje se lahko izvede v kabelski
kanalizaciji po pločniku.
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6. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, KULTURNE
DEDIŠČINE IN DRUGI POGOJI

27. člen
Kulturna dediščina

Zaradi bližine večjega zavarovanega arheološkega ob-
močja je treba pričetek zemeljskih del pisno javiti pristojne-
mu zavodu za varstvo kulture najmanj deset dni pred pričet-
kom del.

28. člen
Kmetijske površine

1. Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti
investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito kmetij-
skih zemljišč pred onesnaženjem v času gradnje in obrato-
vanja cest.

2. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične
podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice
in živice. Določiti je potrebno začasne deponije za živico, ki
mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovit-
na prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na
gradbišču.

3. Med gradnjo in po zaključeni gradnji mora biti zago-
tovljen dovoz do vseh kmetijskih površin.

29. člen
Varstvo zraka

Med gradnjo cest je izvajalec dolžan upoštevati nasled-
nje ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in grad-
bišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,

– sprotno rekultivirati območja večjih posegov (nasipi,
vkopi).

30. člen
Ureditve Suhadolnice

1. Pri načrtovanju Kidričeve, Sejmiške in Celjske ulice
in mostu preko Suhadolnice se morajo upoštevati naslednji
pogoji:

– predvideno regulacijo Suhadolnice,
– poplavno območje in višino 100-letne visoke vode,
– ureditve ne smejo poslabšati odtočnih razmer Suha-

dolnice,
– vsa prečkanja Suhadolnice se načrtujejo tako, da je

svetli prerez sposoben prevajati merodajno 100-letno viso-
ko vodo. Varnostna višina praviloma ne sme biti manjša od
1,0m.

2. V času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe
za zaščito pred onesnaženjem na vplivnem območju pose-
gov.

31. člen
Ureditev vodotoka ob Sejmiški cesti

1. Zaradi načrtovane rekonstrukcije Sejmiške ceste s
cestnim profilom, kakor ga določa ta odlok, bo korito vodo-
toka prestavljen proti severu z značilnostmi, ki omogočajo
primeren pretok vodotoka.

2. Ob prestavitvi korita vodotoka bo treba stanovanj-
skim objektom na severni strani Sejmiške ceste zagotoviti
ustrezen dostop do parcel oziroma stanovanjskih hiš.

7. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

32. člen
1. Zelene površine morajo biti povezane med seboj

in z zelenimi površinami zunaj meja lokacijskega načrta.
Urejanje zelenih površin mora biti enotno.

2. Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in
ozeleniti. Na zelenicah ob cestah je drevje praviloma obli-
kovano v enovrstne drevorede. Zaščitno zelenje je zasa-
jeno na zelenicah med objekti in Sejmiško cesto zahodno
od severne obvoznice ter med parkiriščem in stanovanj-
skimi objekti ob Sejmiški cesti.

3. Zasaditev drevoredov ob Celjski cesti in ureditev
zelenih površin se izvede z avtohtonimi vrstami drevja in
grmičevja.

4. Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in
ozelenjenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na
mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni
zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s
plezalkami.

8. TOLERANCE

33. člen
1. Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna od-

stopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih
izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalske-
ga, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji.

2. Nobene od teh odstopanj ne smejo biti v naspro-
tju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

3. V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov
in naprav natančno določene.

9. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA IN
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

34. člen
1. Lokacijski načrt se lahko izvaja v več etapah.
2. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z

vsemi elementi komunalne, energetske in zunanje uredi-
tve.

3. Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov
in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno
urejena celota v okviru določenih gabaritov z vso pripada-
jočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Etapno izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo
vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo.

4. Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno
varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi izvajanja
posameznega območja ali parcele.

35. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo

dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopu-
stne so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogo-
jem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.
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10. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
LOKACIJSKEGA NAČRTA

36. člen
Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni

predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in
ureditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega do-
voljenja in z dokazili o upoštevanju določil o varovanju
okolja. Skladnost z lokacijskim načrtom preverja za pose-
ge v prostor pristojna služba Mestne občine Slovenj Gra-
dec in pristojna strokovna organizacija.

37. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti sočasno izvajanje komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov cest,
– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površi-

ne sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunal-
ne in energetske infrastrukture,

– izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo vpli-
vati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in
delovnih razmer v območju lokacijskega načrta in v okoli-
ci.

11. KONČNE DOLOČBE

38. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organiza-

cijam in skupnostim stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO

Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje

in prostor,
– Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geo-

detski upravi – Izpostava Slovenj Gradec.

39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Št. 34404-07/200
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2736. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta “Sušilnica“

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS št.18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93, 44/97) ter
16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št 29/99) je Občinski svet mestne občine na seji dne
27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

“Sušilnica“

I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta “Su-

šilnica“, ki gaje izdelal STUDIO XX, Milan PETEK s.p. pod
številko projekta UN 02/02.

II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgr-

njen v avli sedeža mestne občine v graščini Ratenturn,
Šolska 5 Slovenj Gradec. Javna razgrnitev se začne prvi
ponedeljek po objavi tega sklepa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in traja 30 dni. Na javno razgrnitev bodo
občani povabljeni z vsaj tremi objavami na Koroškem
radiu.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni

osnutek ureditvenega načrta “Sušilnica“ podajo pisne pri-
pombe občani, podjetja ter druge organizacije in skupno-
sti bodisi v priloženo knjigo pripomb oziroma jih posredu-
jejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja
Mestne občine Slovenj Gradec.

IV
V času javne razgrnitve bo v sejni sobi sedeža Me-

stne občine Slovenj Gradec, dne 10. 7. 2002 ob 16. uri
javna obravnava osnutka ureditvenega načrta, ki ga bo
organiziral Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja
Mestne občine Slovenj Gradec. Obravnave se bodo ude-
ležili tudi predstavniki prevzemnika projekta.

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Mestne

občine Slovenj Gradec stališče do vseh pripomb in pred-
logov, ki so bili podani na osnutek prostorsko izvedbene-
ga akta, strokovna služba pa poskrbi za pripravo predloga
prostorskega akta.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-043-002/2001
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta “Ct1-Južni vstop2“

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93, 44/97) ter 16.
člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št 29/99) je Občinski svet Mestne občine na seji dne 27. 6.
2002 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

“Ct1-Južni vstop2“

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta “Ct1-Juž-

ni vstop2“, ki ga je izdelal ZUM, Urbanizem, planiranje,
projektiranje, 2000 Maribor, Grajska 7, pod številko projek-
ta 349/2002.

II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen

v avli sedeža mestne občine v graščini Ratenturn, Šolska 5
Slovenj Gradec. Javna razgrnitev se začne prvi ponedeljek
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in
traja 30 dni. Na javno razgrnitev bodo občani povabljeni z
vsaj tremi objavami na Koroškem radiu.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnu-

tek Zazidalnega načrta “Ct1- Južni vstop2“ podajo pisne
pripombe občani, podjetja ter druge organizacije in skupno-
sti bodisi v priloženo knjigo pripomb oziroma jih posredujejo
na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne
občine Slovenj Gradec.

IV
V času javne razgrnitve bo v sejni sobi sedeža Mestne

občine Slovenj Gradec, dne 10. 7. 2002 ob 16. uri javna
obravnava osnutka Zazidalnega načrta, ki ga bo organiziral
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne obči-
ne Slovenj Gradec. Obravnave se bodo udeležili tudi pred-
stavniki prevzemnika projekta.

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Mestne

občine Slovenj Gradec stališče do vseh pripomb in predlo-
gov, ki so bili podani na osnutek prostorsko izvedbenega,
strokovna služba pa poskrbi za pripravo predloga prostor-
skega akta.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-10/2002
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

2738. Sklep o višini cen najema grobnih mest za leto
2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 24/95, 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 in 70/00) in na podlagi 81. člena statuta Občine

Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99)
je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
na 29. redni seji dne 12. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o višini cen najema grobnih mest za leto 2002

1. člen
Višina najemnine za posamezne vrste grobov na poko-

pališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je za leto
2002 naslednja:

– za enojni grob 3.000 SIT,
– za družinski grob 4.000 SIT.
V ceno je zajet DDV.

2. člen
Cena zakupa novega groba na pokopališču v Občini

Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002 znaša za:
– enojni grob 10.000 SIT,
– družinski grob 15.000 SIT.
V ceno je zajet DDV.

3. člen
Najemnina se poravna po položnici v enkratnem zne-

sku za tekoče leto, stroški najema mrliške veže in zakupa
novega groba pa v roku 8 dni od izstavitve računa. Sklep
začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi pa se v
Uradnem listu RS.

Št. 414-07/02- 684
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 12. junija 2002.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

2739. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in
pokopaliških storitev na pokopališču v Občini
Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99), 26. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št.
26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), osemnajste alinee
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99) in 36. člena odloka
o pokopališkem redu in pokopaliških svečanostih Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 5/00)
je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
na 29. redni seji dne 12. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških
storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v

Slovenskih goricah

I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam

pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja podjetje
“Pogrebne in pokopališke storitve Slavko Jančič, s.p.“, na
pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
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 v SIT
Stara cena Nova cena

Izkop in zasip groba ter zaščita
sosednjih grobov 18.200 19.710

Pogreb v grobnico 9.150 9.909
Pogreb otroka do 1. leta 9.150 9.909
Žarni pokop 6.160 6.671
Delo s pokojnikom (oblačenje,

polaganje, prelaganje) 4.500 4.873
Pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb 2.310 2.502
– z večjimi poškodbami 3.520 3.812
Kompletiranje krste in znamenja 1.100 1.191
Prijava pogreba 1.100 1.191
Urejanje dokumentacije (mrliški list,

dovoljenje za pokop, odjava zavarovanj,
obveščanje občine) 1.650 1.787

Poglobitev groba 2.750 2.978
Prva ureditev groba (odvoz vencev,

ureditev groba) 4.620 5.003

PREVOZ
– prevožen km v domovini 100 108
– prevožen km v tujini 110 119
– lokalni prevoz do 50 km 6.000 6.498

EKSHUMACIJA
– pred pretekom 10 let 38.500 41.695
– po preteku 10 let 29.700 32.165

VREDNOST URE
– grobar KV 1.170 1.267
– delavec PKV 990 1.072
– intelektualna ura (IU) 1.170 1.267
– strojna ura 1.620 1.754
Cinjenje kovinskega vložka 1.980 2.144
Organizacija pogreba 3-4 ure

(število ur x) 1.170 1.267
Pogrebno moštvo (število oseb x) 2.970 3.217

II
V cenah storitev ni obračunan davek na dodano vre-

dnost.

III
Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po sprejemu. Obja-

vi se v Uradnem listu RS.

Št. 414-07/02-509
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 12. junija 2002.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

VIPAVA

2740. Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava

Na podlagi 29. in 36. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,

70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) ter na podlagi 16.
člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99 in
3/02) je Občinski svet občine Vipava na 34. redni seji dne
6. 6. 2002 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občin-

skega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja
pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljeva-
nju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj osemkrat na

leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerega spodnjem delu zunanjega
kroga je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
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Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan najkasne-
je 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče
njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo
skliče predsednik volilne komisije.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan, ki ima mandat. Ko novi

župan prevzame mandat, prevzame tudi nadaljnje vodenje
seje. Če župana ni, vodi sejo najstarejši član sveta.

Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član sveta. Svet glasuje najprej o
županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih
članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso
imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne
odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odlo-
čitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinske-
ga sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrdi-
tev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pre-

dlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandi-
data ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.

Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-
leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stro-
škov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom
in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za ne-
poklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.



Stran 5810 / Št. 55 / 27. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-
ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 mi-
nute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki
so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja
dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega
sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pre-
gled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali
tajnik občine oziroma njun namestnik odgovori na nasled-
nji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem prve naslednje
redne seje.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje občinskega
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkci-
je za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, je
predsednik delovnega telesa dolžan predlagati občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba
na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj osemkrat let-
no.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 10 dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in taj-
niku občine.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo člana sveta ali
na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje mo-
rajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma
zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih
naj občinski svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku
sedem dni od predložitve pisnega obrazloženega predlo-
ga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradi-
vom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je
sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede

na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
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O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z vabilom.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre
sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke
dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih po-
datkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zau-
pne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Predlog za razširitev dnevnega reda lahko poda vsak
svetnik. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet raz-
pravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pre-
dlog dnevnega reda v celoti.

30. člen
Svet praviloma najprej odloča o potrditvi zapisnika

prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisni-

ku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spre-
meni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb
ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj
niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno
spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda

lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma
predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev.
Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če
ni s tem poslovnikom drugače določeno.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali njegov poo-
blaščenec mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi be-
sedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki
je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja
in beseda predsednika delovnega telesa ni časovno ome-
jena.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po
vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava
posameznega člana lahko traja največ deset minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat,
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega
razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati
na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko
predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri
minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan,
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne
razprave lahko trajajo le po tri minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je
predsedujoči pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali preko-
rači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi
po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma na-
daljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo.
Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O
ugovoru odloči svet brez razprave.

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi po-

slovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči be-
sedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve po-
slovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s poja-
snilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasni-
lu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri
tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne
sme trajati več kot tri minute.
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35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen
Seje občinskega sveta se praviloma sklicujejo ob se-

demnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na predlog po-
sameznega člana občinskega sveta, župana ali predlagate-
lja. Odmor lahko traja največ trideset minut.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči,
če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih

članov.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta.

Pred ugotavljanjem sklepčnosti ima član sveta mož-
nost, da se od glasovanja umakne, tako da zapusti svoj
svetniški sedež.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dvetretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih

glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugače.
Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih
članov, ki so se opredelili izrekla »ZA« njen sprejem.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako

sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vpra-
šanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali član
sveta.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali člana sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-

cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.

48. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno–tehnična
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opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine
ali delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija izroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapore-
dnih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

49. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

50. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

51. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše skrajšan zapi-

snik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se praviloma obrav-
navajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih
izrednih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta
ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti
pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je
bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, se ne
prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in ne
objavlja. Člane občinskega sveta z njim pred potrjevanjem
zapisnika seznani predsedujoči.

52. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magneto-

fonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.

Pravico poslušati magnetofonski zapis imajo župan,
člani občinskega sveta, člani delovnih teles, zaposleni v
občinski upravi, drugi udeleženec seje pa, če je za to dobil
dovoljenje župana.

Magnetofonski zapis seje se hrani skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom s seje.

Poslušanje magnetofonskega zapisa se opravi v pro-
storih občinske uprave.

Na pisno zahtevo svetnika občinska uprava izdela do-
besedni zapis (magnetogram) dela magnetofonskega zapi-
sa, ki ga svetnik zahteva.

53. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

53.a člen
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega

sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gra-
diva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi,
ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gra-
divo.

54. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podla-
gi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave,
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom ob-
činskega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

55. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
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potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

56. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta,

– spremlja zakone in predpise, ki urejajo plače in dru-
ge prejemke občinskih funkcionarjev,

– opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravlja-
nja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

57. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

58. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so naslednji odbori in komisiji:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za finance,
 – statutarno–pravna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja.

59. člen
Odbor za družbene dejavnosti ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in
javnih služb družbenih dejavnosti stanovanjske politike, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je skicana redna seja občinske-
ga sveta na katerem je obravnavana točka dnevnega re-
da. Svoje mnenje, stališče in predlog je dolžan pisno
predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mne-
nje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora od-
bor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga
splošnega akta.

Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občin-
skemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb dru-
žbenih dejavnosti.

60. člen
Odbor za gospodarstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma, var-
stva okolja in gospodarskih javnih služb. Odbor obravnava
tudi predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine
na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prosto-
rom na območju občine, ki so občinskemu svetu predlagani
v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je skicana redna seja občinskega
sveta na kateri je obravnavana točka dnevnega reda ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najka-
sneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem področju dela.

61. člen
Odbor za finance ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gospodarjenja z ne-
premičnim premoženjem občine, proračuna, zaključnega
računa občine, premoženjske bilance občine, daje mnenja
k aktom s katerimi občina predpisuje svoje davke in prispev-
ke, obravnava predloge in daje mnenje o zadolževanju obči-
ne, odtujitvi nepremičnega premoženja občine, podeljeva-
nju koncesij, služnosti in drugih aktov s katerimi se obreme-
njuje občinsko premoženje in premoženje ožjih delov obči-
ne ter osnovnih sredstev, ki jih je občina financirala ali
sofinancirala na podlagi pogodbe z drugim proračunskim
porabnikom.

Odbor oblikuje svoje mnenje o predlaganem aktu in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, na kateri je obravnavana točka dnevnega reda, ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu,
precedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k pre-
dlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje
do obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za finance lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.

62. člen
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima tri

člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-

ka občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolni-
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tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutar-
no-pravna komisija razlaga statut in poslovnik občinskega
sveta.

63. člen
Komisija za vloge in pritožbe ima tri člane.
Komisija obravnava prošnje in pritožbe, ki jih občani in

druge stranke naslavljajo na občinski svet in niso predmet
upravnega postopka. Komisija zbira podatke in obvestila
zaradi preverjanja njihove utemeljenosti ter predlagajo pobu-
dnikom ustrezne rešitve. V primeru, da gre za odločitve v
upravnem postopku, komisija lahko predlaga občinski upra-
vi ponovni preizkus odločitve in opozori na rok v katerem je
potrebno odločiti.

64. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

65. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora ali komisije občinskega sveta ali odbor
oziroma komisije v celoti na predlog člana občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komi-
sija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve
naslednje seje občinskega sveta.

66. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo zadev iz
področja za katero je delovno telo ustanovljeno in na
podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo
župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj pet dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mne-
nja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzo-
čih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

67. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

68. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

69. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

70. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se shrani v arhivu ob-

činske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

71. člen
Postopek za sprejem odloka poteka v dveh fazah, in

sicer, v prvi fazi se obravnava osnutek odloka v drugi fazi pa
predlog odloka.

72. člen
Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poobla-
ščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedi-
lu: predsedujoči).

73. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
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74. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje osnutek odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo sve-
ta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.

75. člen
Pri obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki

zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Osnutek odloka je sprejet, če je za njegov sprejem
glasovala večina opredeljenih članov sveta, razen če zakon
določa drugače.

Če osnutek odloka ni sprejet mora predlagatelj pripra-
viti nov osnutek v roku, ki ga določi svet.

76. člen
Pri obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njego-

ve spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in pre-
dlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega
sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred
dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka h kateremu je predlagan aman-
dma. Izjemoma lahko na sami seji, predlaga amandma
vsak član občinskega sveta in predlagatelj odloka v pisni
obliki.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

77. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti se sprejema z

večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta, če ni z
zakonom določeno drugače.

Za sprejem osnutka akta, amandmaja, člena akta in vsa
odločanja o aktu nasploh, je potrebna enaka večina kot to
zahteva zakon za sprejem končnega akta.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

78. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

79. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odlo-
ka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

80. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

81. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

82. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

 83. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
novembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev pre-
dloži župan občinskemu svetu proračun v dveh mesecih po
začetku mandata.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta ter predsednikom ožjih delov ob-
čine predlog proračuna občine ter datum sklica seje, na
kateri bo občinski svet opravil prvo razpravo o predlogu
proračuna občine.

Predsedniki delovnih teles lahko v desetih dneh od
vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine.



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 27. 6. 2002 / Stran 5817

84. člen
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-

računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. Člani ob-
činske uprave pojasnijo predlog proračuna.

Na tej seji občinski svet opravi prvo razpravo o predlo-
gu proračuna občine.

Občinski svet po končani prvi razpravi sklene, da nada-
ljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine.

85. člen
V desetih dneh po opravljeni prvi razpravi lahko člani

občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu
pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

86. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

87. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega

sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred
sejo občinskega sveta, le izjemoma na sami seji v pisni obliki.

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim
delom proračuna.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

88. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih dopolnjenega predloga proračuna
občine, lahko najprej župan ali predstavnik občinske uprave
dodatno obrazloži dopolnjen predlog proračuna občine. Ob-
činski svet glasuje najprej o amandamjih, ki jih je vložil župan
in šele nato o drugih amandmajih.

89. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči

ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen glede prihod-
kov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

90. člen
Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, do-

loči rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer
datum naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem
strokovna služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga žu-
pan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

Proračun občine je sprejet, če za njegov sprejem gla-
suje večina opredeljenih članov sveta.

91. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

92. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.
Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna občine, ki
mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen,
mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

93. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda za-

htevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

no-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po skrajša-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

94. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka po skrajšanem
postopku.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

95. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.

96. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opre-
deljenih članov sveta.

97. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
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no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

98. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles
občinskega sveta

99. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

Če lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi
na podlagi nove liste kandidatov.

2. Imenovanje podžupana

100. člen
Na predlog župana imenuje svet najmanj enega podžu-

pana izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če je zanj glaso-
vala večina opredeljenih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

101. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih ime-

nuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

102. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

103. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pre-
dlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnev-
nem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave,
lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov
ali drugih aktov sodelovali.

104. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalo-
gah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

105. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.

106. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
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Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM
STANJU

107. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

108. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z

dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

109. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga poslovnik statutarno-pravna komisija.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi

poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči
svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

110. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega
poslovnika preneha veljati poslovnik občinskega sveta (Ura-
dno glasilo, št. 4/99 in 2/00).

Št. 01503-6/02
Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

ŽUŽEMBERK

2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski
svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Žužemberk

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in

način podeljevanja priznanj Občine Žužemberk, njihovo obli-
ko ter način vodenja evidence.

2. člen
Priznanja Občina Žužemberk podeljuje zaslužnim ob-

čanom, drugim posameznikom, podjetjem, družbam, zavo-
dom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim
osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kul-
ture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki ima-
jo pomen za razvoj in ugled Občine Žužemberk. Priznanje je
lahko podeljeno tudi posmrtno.

II. PRIZNANJA OBČINE ŽUŽEMBERK

3. člen
Priznanja Občine Žužemberk so:
– naziv častnega občana,
– priznanje občine,

· zlati grb Občine Žužemberk,
· srebrni grb Občine Žužemberk,
· bronasti grb Občine Žužemberk,

– pisno priznanje in zahvala občine,
– pisno priznanje in zahvala župana.

4. člen
O podelitvi priznanj Občine Žužemberk odloča Občin-

ski svet občine Žužemberk na predlog Komisije za mandat-
na vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljeva-
nju: komisija). Župan občine lahko podeli priznanja v prime-
rih, ki jih določa ta odlok.

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ TER NJIHOVA
OBLIKA

5. člen
Častni občan Občine Žužemberk, je priznanje, ki ga

podeljuje občinski svet občanom Občine Žužemberk, dru-
gim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno po-
membno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k
razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Žužemberk. Naziv
častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedi-
lo sklepa o podelitvi naziva “ČASTNI OBČAN OBČINE ŽU-
ŽEMBERK“.

6. člen
Zlati grb Občine Žužemberk je najvišje priznanje Obči-

ne Žužemberk, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe

ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke
trajnega pomena,

– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne
uspehe ali dosežke na gospodarskem, družbenem ali dru-
gem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno
vplivali na razvoj in ugled Občine Žužemberk.
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7. člen
Zlati grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba

Občine Žužemberk, v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz
zlata čistine 585/000 (14 karatov) in pritrjen na ustrezno
podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi kovinska
ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom
“Zlati grb Občine Žužemberk“, ime in priimek prejemnika
(naziv pravne osebe) ter datum podelitve. Prejemnik priz-
nanja Zlati grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to prizna-
nje podeljeno.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ
eno priznanje Zlati grb Občine Žužemberk.

8. člen
Srebrni grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet

posameznikom, skupini občanov, društvom ali drugi pravni
osebi ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izrednem huma-
nem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem
jubileju ali drugih posebnih priložnostih.

Srebrni grb Občine Žužemberk lahko podeli ob izjem-
nih dosežkih tudi župan.

9. člen
Srebrni grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba

Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina) velikosti
45 x 35 mm, izdelan iz srebra čistine 900/000, ki je pritrjen
na ustrezno podlago v šatulji. Na podlago je pritrjena tudi
kovinska ploščica (posrebrena medenina) z vgraviranim na-
pisom “Srebrni grb Občine Žužemberk“, ime in priimek (na-
ziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Srebrni grb Občine Žužemberk
prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem od-
stavku 7. člena tega odloka.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ
dve in župan največ eno priznanje Srebrni grb Občine Žu-
žemberk.

10. člen
Bronasti grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet

posameznikom, skupini občanov, društvom in drugim prav-
nim osebam za posebne uspehe in dosežke na področju
življenja in dela, pomembne za občino in dejanja, ki se
odražajo v humanem odnosu do soljudi. Bronasti grb Obči-
ne Žužemberk lahko podeli uglednim gostom in delegacijam
tudi župan.

11. člen
Bronasti grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba

občine v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz brona, ki je pritrjen
na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena kovin-
ska ploščica (baker) z vgraviranim napisom “Bronasti grb
Občine Žužemberk“, ime in priimek (naziv pravne osebe)
prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Bronasti grb Občine Žužemberk
prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem od-
stavku 7. člena tega odloka.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ
tri in župan največ dve priznanji Bronasti grb Občine Žužem-
berk.

12. člen
Občinski svet podeljuje občanom, skupinam občanov

in pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na
posameznih področjih življenja in dela pismeno priznanje in
pismeno zahvalo. Priznanje je posebna listina, na kateri je

besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Za-
hvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s
katerim je bila zahvala podeljena.

13. člen
Župan podeljuje občanom, skupinam občanov in prav-

nim osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali k
boljšemu delu in napredku občine na posameznih področjih
življenja in dela, pismeno priznanje in pismeno zahvalo.

Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo skle-
pa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Zahvala je poseb-
na listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila
zahvala podeljena.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ

14. člen
Priznanja Občine Žužemberk podeli občinski svet s

sklepom, sprejetim na seji sveta. Sklep o podelitvi priznanj iz
županove pristojnosti sprejme tudi župan.

15. člen
Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obve-

ščanja javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da poda-
jo predloge za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi
najmanj 3 meseca pred občinskim praznikom.

Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in
sicer na svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slo-
vesnostih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in
praznikih pomembnih za občino ali prejemnike priznanj.

Priznanja vroča župan ali od njega pooblaščena oseba.

16. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj

občine so lahko občani, politične stranke, krajevna skup-
nost, društva, podjetja in druge pravne osebe.

Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je
lahko tudi župan.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja.

17. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podelitev priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok do katerega morajo biti podani predlogi.

18. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni

obliki in mora vsebovati:
– ime in sedež predlagatelja,
– osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,
– vrste predlaganega priznanja,
– utemeljitev predloga,
– priporoča se dokument, ki potrjuje navedbe v obraz-

ložitvi.

19. člen
Komisija mora obravnavati predloge za podelitev priz-

nanj v 15 dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Komi-
sija lahko:

– zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
– predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge orga-

nizacije,



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 27. 6. 2002 / Stran 5821

– izmed predlaganih kandidatov, ki izpolnjujejo pogo-
je, izbere najzaslužnejše.

20. člen
Komisija glasuje z večino glasov navzočih članov, obli-

kuje predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinske-
mu svetu v obravnavo in odločanje.

Občinski svet odloča o podelitvi priznanj z večino gla-
sov navzočih članov. Posebno listino o priznanju podpiše
župan.

Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med
seboj ne izključujejo.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH
PRIZNANJIH

21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja Občinska uprava občine Žužemberk.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in

je na vpogled na občinski upravi občine.

22. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posamez-

nih priznanj kronološko, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o pre-

jemniku priznanja,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi

priznanja,
– vrsto priznanja,
– datum vročitve priznanja,
– podatki predlagatelja.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

23. člen
V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva

za izvajanje tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-521
Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2742. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Urad-
ni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 34. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet
občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih

pogojev za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

1. člen
Splošni podatki za pripravo sprememb in dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev
Naselje Žužemberk se ureja s prostorskimi ureditve-

nimi pogoji za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto (odlok o sprejetju objavljen v Skupščinskem
Dolenjskem listu, št. 9/91, spremembe in dopolnitve pa
v Uradnem listu RS, št. 35/97 – v nadaljnjem besedilu:
PUP), ki na prostoru Občine Žužemberk veljajo do spreje-
tja novih predpisov s področja urejanja prostora (118.
člen statuta Občine Žužemberk, Uradni list RS, št.
34/99). Območje, za katero se pripravi spremembe in
dopolnitve PUP, leži v zahodnem delu, v UREDITVENI
ENOTI 352 II. ROB NASELJA, v odloku o PUP poimeno-
vana kot Morfološka enota 352 II/A21 (naselje Prapre-
če). Po odloku o PUP je za to morfološko enoto PREDPI-
SAN TIP GE: RGE–domačija, pri čemer je največji verti-
kalni gabarit novih objektov lahko P+1; kmetije se ohrani-
jo le na obstoječih lokacijah.

V tej morfološki enoti poleg nekaj manjših kmečkih
gospodarstev prevladuje individualna stanovanjska zazida-
va, opravlja pa se tudi dejavnost kovinske galanterije. Glede
na bližino Žužemberka kot občinskega središča to naselje
zgublja nekdaj vaški značaj. Zaradi spremenjenih razmer v
času od sprejetja PUP je umestno preveriti prostorske mož-
nosti v tem naselju in glede na ugotovitve redefinirati merila
in pogoje za poseganje v prostor v obsegu, ki ne bodo
negativno vplivali na obstoječo namensko rabo objektov in
površin v naselju oziroma bodo določili pogoje umeščanja
tudi eventualno možnih drugih dejavnosti.

Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo še korekcijo
meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko ob-
močje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odlo-
ka, izdelan na katastrskem načrtu v M 1:2880, in sicer tako,
da se upošteva spremenjena parcelacija zemljišč; parcela
št. 1056 k. o. Žužemberk se priključi Morfološki enoti 352
II/B industrijsko območje.

2. člen
Naročnik ter izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP

Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Žu-
žemberk, izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP pa bo
izbran na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.

3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP se mora

upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo
ter predhodno pripravljene strokovne podlage:

– dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97,
39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto in

– srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in
dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
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11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98)
za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru seda-
nje Občine Žužemberk,

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za po-
membnejša lokalna središča Občine Novo mesto (SDL, št.
9/91 in Uradni list RS, št. 35/97) – za naselje Žužemberk
in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana,
1990),

– strokovne podlage za področje poselitve, izdelane za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in družbenega plana Občine Žužemberk in PUP (izdelo-
valec TOPOS d. o. o. , Dol. Toplice, november 1999),

– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih,
– dokumentacijo o posegih v prostor sosednjih obmo-

čij.

4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje

in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev
PUP ter soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP

Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in
mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu sprememb in
dopolnitev PUP so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto
– za področje vodnega gospodarstva,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Skalic-
kega 1, Novo mesto, za področje ohranjanja narave,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje var-
stva kulturne dediščine,

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slo-
venska cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije elek-
trične energije

– Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto
– za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpa-
dnih vod,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19a, Ljubljana – za področje regionalnih cest,

– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk – za
področje lokalnih cest,

– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo
mesto

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemlji-
šči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebni-
mi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se
nahajajo na območju obdelave.

V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za
izdelavo sprememb in dopolnitev PUP oziroma soglasja k
predlogu le-tega, se bo v skladu s 45. in 35. členom
ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi oziroma, da
daje soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP.

5. člen
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve

PUP
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolni-

tve PUP se izdelajo v skladu z navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) s tem, da se opravijo še dodat-

ne analize, in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prosto-
ra, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v
prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvar-
jenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglaso-
dajalcev).

6. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev PUP

Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokal-
na središča Občine Novo mesto –za naselje Žužemberk se
pripravi na podlagi predhodno pripravljenih strokovnih pod-
lag in v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85). Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in
grafičnega dela odloka, ki se nanaša na določila morfološke
enote ME 352II/A21 z upoštevanjem pripomb iz javne raz-
grnitve dokumenta, v skladu s sprejetimi stališči do pripomb
in korekcijo meje med Morfološkima enotama 352 II/B in-
dustrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartograf-
skem delu odloka.

7. člen
Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP:

– z izdelavo posebnih strokovnih podlag (PSP) se prič-
ne po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih
materialov (TTN in PKN v M 1: 5000 ter KN za naselje v
M 1: 2880);

– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 30
dneh od potrditve programa priprave oziroma v 10 dneh po
prejetju vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;

– osnutek sprememb in dopolnitev PUP izdela izdelo-
valec v 10 dneh od potrditve PSP s strani naročnika;

– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep
o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna obravnava osnutka se izvede na sedežu Obči-
ne Žužemberk;

– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev PUP v roku 8 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka kot
podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenega osnutka do-
kumenta;

– dopolnjeni osnutek pripravi izdelovalec v 10 dneh od
prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjeni osnutek pa
pridobi soglasja brez pogojev;

– predlog sprememb in dopolnitev PUP kompletira iz-
delovalec v roku 10 dni od prejetja vseh soglasij;

– občinski svet obravnava predlog sprememb in dopol-
nitev PUP in ga sprejme z odlokom;

– odlok se objavi v uradnem glasilu;
– izdelovalec kompletira sprejeti dokument v 10 dneh

po objavi odloka.

8. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Žužemberk.

Št. 032-01/02-522
Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je
Občinski svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne
13. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo

mesto – za naselje Žužemberk

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk, ki
se nanaša na dopolnitev posebnih in dodatnih meril in
pogojev v Morfološki enoti 352 II/A21 (naselje Prapreče)
kot del UREDITVENE ENOTE 352 II. ROB NASELJA in
na spremembo meje med Morfološkima enotama 352
II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v
kartografskem delu odloka.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v pro-

storih Občine Žužemberk vsak delovni dan od 7. do 15.
ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravna-
vi bo organizirano na krajevno običajen način.

3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in ob-

čani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge
na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino
Žužemberk.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/02-524
Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine
Žužemberk

Na podlagi energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99), resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z
energijo (Uradni list RS, št. 9/96) in na podlagi 17. člena

statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99,
63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na
27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet sprejme Energetsko zasnovo Občine

Žužemberk, s katero je predstavljeno obstoječe stanje na
področju oskrbe in rabe energije v Občini Žužemberk, ter
izbiro in presojo možnih konceptov energetske oskrbe z
upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe pri končnih
porabnikih ob izkoriščanju vseh možnih lokalnih energet-
skih virov, vključno z obnovljivimi viri energije ob istoča-
snem zmanjševanju emisij in osnesnaževanja okolja.

2
Energetska zasnova Občine Žužemberk je strokov-

na podlaga za srednjeročno in dolgoročno strategijo raz-
voja in energetske oskrbe v Občini Žužemberk s poseb-
nim poudarkom na učinkovitejši rabi energije in na izkori-
ščanju alternativnih obnovljivih virov.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 032-01/02-518
Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2745. Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega
programa za JV Slovenijo

Na podlagi 10. člena zakona o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) in 17.
člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužem-
berk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet občine Žužemberk potrjuje regionalni

razvojni program za območje Jugovzhodne Slovenije
(2002–2006).

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 032-01/02-519
Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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BENEDIKT

2746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt
na 27. redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Benedikt za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bene-

dikt za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Proračun občine Benedikt za leto 2001 je bil realiziran

v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPNI PRIHODKI 334.835
II. SKUPNI ODHODKI 404.850
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRIMANJKLJAJ) (I.—II.) 70.015

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.181

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.181

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 80.500
VIII. ODPLAČILO DOLGA 11.250
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII..-II.-V.-VIII.) 416
X. NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III) 70.015
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 3.458

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

nem listu RS.

Št. 40303-001/2001-4
Benedikt, dne 3. aprila 2002.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BOROVNICA

2747. Odlok o proračunu Občine Borovnica 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 Borovnica (Uradni list RS, št.
42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občin-
ski svet občine Borovnica na 26. seji dne 28. 3. 2002
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene,
ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi
predpisi.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina Proračun leta 2002

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 407.604
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 310.559

70 DAVČNI PRIHODKI 293.459
700 Davki na dohodek in dobiček 225.150
703 Davki na premoženje 20.833
704 Domači davki na blago in storitve 47.476
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 17.100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 8.200
711 Takse in pristojbine 1.700
712 Denarne kazni 100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 7.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI 23.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.500
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 20.000
73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 73.545
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 73.545
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 469.800

40 TEKOČI ODHODKI 96.743
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 15.848
401 Prispevki delodajalcev 3.203
402 Izdatki za blago in storitve 75.657
403 Plačila domačih obresti 35
409 Rezerve 2.000

41 TEKOČI TRANSFERI 165.697
410 Subvencije 7.750
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 99.860
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v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina Proračun leta 2002

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 20.477

413 Drugi tekoči domači transferi 37.610
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 198.610
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 198.610

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.750
430 Investicijski transferi 8.750
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -62.196
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina 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 POSIJALA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.) –

VII. SKUPNI PRESEŽEK OZ.
PRIMANJKLJAJ (III.-VI.) – 62.196

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina Proračun leta 2002

VIII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.680

55 ODPLAČILA DOLGA 1.680
550 Odplačila domačega dolga 1.680
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) -1.680
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV

NA RAČUNIH (VII.-VIII.-IX.) - 60.516
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 70.857

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe in po-
sebni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejem-
kov in izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih 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), ki se
uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne
varnosti,

–  prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest,

– prihodki republiške takse za obremenjevanje vo-
da, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje
in čiščenje meteornih in fekalnih voda,

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje
tekočih in investicijskih nalog.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov nepo-

srednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in nje-
govi realizaciji.

5. člen
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
5% javne porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in
transfere pa 10% javne porabe tekočega leta.

Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2002 obli-
kuje v višini 800.000 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
200.000 tolarjev župan in to s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev

odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju v z višino terja-
tve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lah-
ko zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti jav-
nih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v
zakonu o javnih financah.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se

lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim
fizičnim osebam do skupne višine 5,000.000 tolarjev.
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5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-01/2002
Borovnica, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BRASLOVČE

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pokopališkem redu

Na podlagi določil zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84
in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. člena statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski
svet občine Braslovče na seji dne 13. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pokopališkem redu

1. člen
V odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št.

36/00), se v 12. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota

z vojaškim ali strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo kot
zadnji pozdrav umrlemu, je potrebno zagotoviti varnost ob-
čanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik ali vodja
častne enote. Častna salva se izstreli pred zaključkom po-
grebne svečanosti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-07/02/02
Braslovče, dne 13. junija 2002.     

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

BREŽICE

2749. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja
Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za
naselje Pečice

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96,

43/96 in 59/01), 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00)
in 58. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na seji
dne 17. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselja

Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za

naselje
Pečice

1. člen
Za območje naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Peči-

ce-Križe se na podlagi zahteve za razpis referenduma za
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice razpisuje refe-
rendum za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti
Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Peči-
ce.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 28. 7. 2002, od 7. do 19.

ure v prostorih nekdanje Osnovne šole Pečice.

3. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se

smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi, zakona o postopku za ustanovitev občin ter
za določitev njihovih območij in zakona o lokalnih volitvah.

4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija Brežice po

tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezul-
tate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za
izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe
in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice.

5. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči

roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
šteje 26. 6. 2002.

6. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.

7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki

so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naselju Pečice v
Krajevni skupnosti Pečice-Križe.

8. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z

glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo: Ali ste za to,
da se naselje Pečice izloči iz Krajevne skupnosti Pečice-Kri-
že in da se ustanovi nova Krajevna skupnost Pečice.

GLASUJEM
ZA PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z izločitvijo naselja Pečice iz Krajevne skupnosti
Pečice-Križe in ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti Peči-
ce, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne strinja.
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9. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Bre-

žice.

10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in začne

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 026-1/02
Brežice, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CERKNO

2750. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in na podlagi 6. člena navo-
dila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter 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, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00,
28/01 in 87/01) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Urad-
ni list RS, št. 48/95) na seji dne 31. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih
v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno

lokacijsko dovoljenje
(prečiščeno in dopolnjeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov, drugih objektov in
naprav ter posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: “po-
možni objekti“), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
temveč zadostuje odločba pristojnega upravnega organa o
dovolitvi priglašenih del.

2. člen
Za pomožne objekte se po tem odloku štejejo:
– drvarnice, shrambe, lahke montažne garaže za en

osebni avto, vrtne ute, vrtne in dvoriščne ograje, rastlinja-
ki, manjši objekti za rejo malih živali, shrambe za vrtno
orodje, čebelnjaki, leseni kozolci, kašče, lope za shram-
bo krme, shrambe poljščin in orodja, montažni silosi,
montažni bazeni, radioamaterski stolpi, začasna zaveti-
šča ipd., če ti objekti služijo izboljšavi bivalnih prostorov
ter kmetijski in ljubiteljski dejavnosti občanov in njihovih
družin.

3. člen
Pomožni objekti so namenjeni:
– izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in

pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih
nestanovanjskih objektih.

– opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in drugih
površin;

– kmetijski, športno-rekreacijski, raziskovalni in ljubi-
teljski dejavnosti.

4. člen
V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte

možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih ob-
jektov, izven teh območij pa le izjemoma v primeru, da:

– služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja ali če
to narekujejo terenske razmere in se prosilec izkaže, da ima
status kmeta oziroma je lastnik zaščitene kmetije;

– gre za pomožne objekte za namene športa, rekreaci-
je in turizma.

II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV

5. člen
Za pomožne objekte iz drugega člena tega odloka, se

glede na vrsto, namen, največjo velikost ter način gradnje
štejejo:

A) Objekti oziroma posegi v prostor, ki izboljšujejo bi-
valne oziroma delovne pogoje:

– lesene in zidane pritlične drvarnice, vrtne ute, tople
grede in steklenjaki, če ne presegajo 20 m2 skupne tlorisne
površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stano-
vanjskih hiš in gospodarskih objektov;

– leseni ali zidani pesjaki, kurniki in zajčniki, če ne
presegajo 10 m2 skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu
funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih
objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim
predpisom.

– lesene lope za vrtno orodje brez zidanih pasovnih
temeljev, na površinah predvidenih za vrtičkarstvo, če ne
presegajo 6 m2 skupne tlorisne površine in 2,4 m višine
kapne lege;

– vrtne dvoriščne ograje do višine 1 m pod pogo-
jem, da niso polno ozidane ali grajene iz odpadnih materi-
alov ter oporni in podporni zidovi terena do maksimalne
višine 3 m;

– pri opornih in podpornih zidovih višine nad 1m, se
zahteva statični izračun pooblaščenega strokovnjaka in ski-
co izvedbe. V primeru zahtevnejšega temeljenja, na priporo-
čilo statika pa tudi geomehansko mnenje;

– postavitev montažnih tipskih bazenov v sklopu fun-
kcionalnega zemljišča z vkopom v teren do 1,5 m in bruto
površine do 30 m2;

– postavitev antenskih stolpov talne dimenzije do
150×150 cm ter višine do 15 m;

– nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstre-
ški za nadkritje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih
prikolic, motorjev, koles, pri individualnih stanovanjskih hi-
šah in gospodarskih objektih s površino pokritega prostora
največ do 45 m2 bruto površine oziroma do 4 garažne bokse
v vrsti s tem, da ne segajo na javne površine in so locirani
izven varovanega pasu javne ceste oziroma s soglasjem
upravljalca cest, kolikor bi se nadstreški nahajali v varova-
nem pasu javne ceste;

– prekritje teras v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali
lesenih konstrukcijskih elementov na točkovnih temeljih, do
tlorisne površine 20 m2;
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– Izgradnja manjših strešnih pomolov, dimnikov in
vgradnja strešnih oken;

– postavitev sončnih kolektorjev, pergol, zasteklitve bal-
konov, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih ali več-
stanovanjskih hišah; poseg pri večstanovanjskih hišah mora
biti izveden enotno;

– gradnja greznic in manjših čistilnih naprav za čišče-
nje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3 ob sogla-
sju hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je
potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje;

– objekti za zaščito strojev in naprav do skupne tlorisne
površine 35 m2 in do višine 4 m;

– za obnovo obstoječih malih vodnih zajetij in vodohra-
mov ter izgradnjo zajetij za pitno vodo, kapnico in požarno
vodo do 30 m3.

B) Objekti oziroma posegi v prostor, ki služijo kmetij-
skim dejavnostim:

– leseni ali zidani pritlični goveji, svinjski hlevi, lope in
hlevi za drobnico, če ne presegajo skupne tlorisne površine
30 m2 in ležijo v sklopu gospodarskih objektov in kjer reja
takih živali ni prepovedana s posebnih predpisom;

– leseni in montažni kozolci do dolžine 8 m in širine
5 m ter leseni pritlični skednji, kašče, lesene sušilnice in
shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja, izdelkov oziro-
ma polizdelkov in začasno zavetišče za živino do skupne
tlorisne površine 40 m2;

– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih go-
spodarstev s pripadajočimi nadstreški v sorazmerju z veli-
kostjo deponije; v postopku je potrebno pridobiti mnenje
hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potre-
bno lokacijsko dovoljenje;

– tipski silosi z atestom za shranjevanje živinske krme,
če ne presegajo prostornine 90 m3 in ležijo v sklopu funkci-
onalnega zemljišča gospodarskih objektov;

– manjša čiščenja, poravnave in ureditve ter planiranja
kmetijskih površin s soglasjem hidrogeologa do površine
0,5 ha;

– gradnja in popravilo gozdnih vlak in poljskih poti do
širine 2,5 m, ki niso javno dobro s soglasjem hidrogeologa.

C) Drugi objekti, naprave in posegi v prostor:
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob zgradbah v obse-

gu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih
ureditev;

– postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih pano-
jev in naprav ter reklam do velikosti 4 m2 v skladu z občinski-
mi predpisi in soglasjem lastnika objekta ali zemljišča;

– postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj do višine
2,5 m;

– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih
delov do površine 30 m2 za katere ni potrebna statična
presoja;

– postavitev pokritih zbirnih mest za komunalne odpad-
ke za več uporabnikov;

– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred sta-
novanjskimi in drugimi objekti po arhitektonski zasnovi ob-
močja, ki se ureja;

– trajne ograje za živino in ograje za zaščito pred divja-
djo do višine 2,5m in lovske preže;

– opremljanje in vzdrževanje obstoječih parkov, poči-
vališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo;

– nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih v
skladu s pogoji iz PUP;

– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za
invalide in telesno prizadete občane.

Gradnja pomožnih objektov je možna, če prostorsko
izvedbeni akti ne določajo drugače.

Objektov iz prvega odstavka tega člena ni možno do-
grajevati s ponovnimi priglasitvami.

III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV

6. člen
Pomožni objekti, drugi pomožni objekti, naprave in

drugi posegi v prostor iz 3. člena tega odloka so lahko:
– postavljeni samostojno ali kot prizidek;
– leseni, zidani ali montažni;
– vse to pod pogojem, da zaradi enostavne konstrukci-

je, velikosti in njihove uporabe ne potrebujejo statičnega
preverjanja in priključkov na javne komunalne objekte in
naprave ter da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, so-
sednjih objektov in naprav.

Pomožni objekt iz 3. člena tega odloka, ki kot samostojni
objekt ali prizidek predstavlja funckionalno dopolnitev stano-
vanjske hiše ali kmetijsko gospodarskega objekta, je lahko:

– pritličen, nepodkleten, zidan, lahko na stebrih pod-
prt lesen ali montažni objekt, brez zgrajene AB plošče in
praviloma dvokapne lege z višino kapne lege do 3 m.

Oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhi-
tektonsko zasnovo območja, kjer se objekt načrtuje.

Odmiki od parcelnih mej so lahko minimalno 4 m in
sicer mora investitor pridobiti soglasje sosedov.

7. člen
Odločbo iz 3. člena tega odloka je možno izdati v prime-

rih, ko s predlaganimi posegi niso prizadete pravice in zakoni-
ti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja
ter niso v nasprotju za namensko rabo zemljišč, vodnogospo-
darskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in
kulturne dediščine. V primeru gradnje ali postavitve pomožnih
objektov in naprav v varovalnem pasu infrastrukturnih objek-
tov ali ožjem območju naravnega ali kulturnega spomenika, je
potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega območja.

Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v
prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, morajo
biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko ureditvenih
oziroma izvedbenih aktov.

IV. VLOGA

8. člen
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov in na-

prav ter posegov v prostor iz 3. člena tega odloka vsebuje:
– dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem;
– kopija katastrskega načrta z vrisanim predvidenim

objektom;
– natančen opis obstoječega in predvidenega objekta,

konstrukcijo, obdelavo, naklon strehe in vrsto kritine; opis
nameravanih del z načrtom oziroma idejno zasnovo gradbe-
nih posegov ter opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
če gre za začasen objekt pa tudi datum, do katerega bo
objekt stal;

– soglasje sosedov – mejašev, kadar je razdalja od
parcelne meje manjša od 4 m ter mnenja pristojnih organov
in organizacij.

9. člen
Priglasitev nameravanih del je potrebno prijaviti pred

pričetkom gradbenih del pristojnemu upravnemu organu pri
Upravni enoti Idrija.

10. člen
Če pristojni upravni organ ugotovi, da je za nameravano

graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v
nasprotju s prostorsko ureditvenim oziroma izvedbenim ak-
tom ali da bi bile z gradnjo prizadete pravice ali zakonski
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interesi drugih oseb, izdajo odločbe o priglasitvi zavrne v roku
30 dni po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve.

Pravnomočna odločba o priglasitvi del pa izgubi veljav-
nost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu
po pravnomočnosti odločbe.

V. NADZORSTVO

11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na republiška urbanistična in gradbena inšpekcija.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v
Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni list RS, št. 45/96, 68/97, 37/98 in 92/00).

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

listu RS.

Št. 002-01/02 Župan:
Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2751. Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih
virov v Občini Cerkno

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št.
15/91 in 52/00) ter 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 86/93, 61/96, odl. US
35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 25. člena statuta Obči-
ne Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na seji dne 31. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v

Občini Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V 1. členu odloka o varstvu vodnih virov pitne vode v

Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99, 69/99, 65/00,
14/02) se dodajo nove točke, ki se glasijo:

17. vodovod Orehek (Orehovsko zajetje, kat. št. 2393
z rezervoarjem),

18. vodovod Jesenica (Zajetje za Jesenico 1, kat. št.
2300, Zajetje za Jesenico 2, kat. št. 2964, Zajetje za Jese-
nico 3, kat. št. 2965),

19. vodovod Gorje (Zajetje Kozji hrbet, kat. št. 1004;
Zajetje Karenina 1, kat. št. 1005; Zajetje Zvojnšče, kat. št.
2403; Zajetje Vjeunk, kat. št. 2404; Zajetje Karenina 2,
2963; Rezervoar 1 – 18 m3; Rezervoar 2 – 100 m3),

20. vodovod Podlanišče (Zajetje Žegnan studenec,
kat. št. 2431),

21. vodovod Podlanišče (Zajetje Laniščar, kat. št. 1103).

2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
“Meje varstvenih območij, ki so določene na podlagi

strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav (izdelovalec Geo-
logija d.o.o. Idrija, po projektu št. 352-87/98, januar 1999;
projektu št. 525-001/00, januar 2000; projektu št.
689-071/01, oktober 2001; po projektu št. 752-018/02,
maj 2002) so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih v
merilu 1:5000 in so na vpogled pri Občinskem uradu obči-
ne Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.

Grafične priloge v merilu 1:5000 in seznam parcelnih
številk iz strokovnih podlag so sestavni del tega odloka.

3. člen
Dopolni se 7. člen odloka z naslednjim seznamom

katastrskih parcel:
Legenda: (d) – zavarovani del parcele
17. VODOVOD OREHEK
1.a varstveno območje
k. o. OREHEK
362/3, 362/8
2. varstveno območje
k. o. OREHEK
365(d); 366; 368; 362/1(d); 362/2(d); 362/3(d);

362/4; 362/5; 362/6(d); 362/8; 362/9; 370/13(d)
18. VODOVOD JESENICA
1.a varstveno območje
k. o. JESENICA
397(d); 398/1(d)
2. varstveno območje
k. o. JESENICA
397(d); 398/1(d); 404; 405(d); 406/7(d); 406/9;

406/10; 406/27; 410/8; 410/9; 410/10;
19. VODOVOD GORJE
1.a varstveno območje
k. o. GORJE
71/2(d); 82/1(d); 80/2(d); 809(d); 71/2(d);

103/12(d); 818(d);
2. varstveno območje
k. o. GORJE
st. 28/3; 66/2(d); 71/2(d); 71/3(d); 71/10(d);

71/14; 71/15(d); 71/16; 71/20; 71/22; 80/1; 80/2(d);
81(d); 82/1(d); 82/2; 103/3(d); 103/5; 103/6; 103/7;
103/8; 103/9; 103/10; 103/15(d); 103/11(d);
103/12(d); 103/13(d); 103/14; 105/1(d); 105/2; 106(d);
107(d); 108(d); 109/1; 109/2; 110; 111(d); 112; 113/1;
113/2; 114(d); 116(d); 118(d); 654(d); 671(d); 811(d);
809(d); 818(d);

20. VODOVOD PODLANIŠČE–ŽEGNAN STUDENEC
1.a varstveno območje
k. o. PLANINA
384/3(d)
2. varstveno območje
k. o. PLANINA
384/3(d); 395/26(d); 395/27; 395/28(d); 395/29;

424/2(d); 424/3(d); 424/4(d); 424/5(d); 424/6(d);
424/7; 795/2(d); 795/3(d)

2. varstveno območje
k. o. CERKNO
1029(d); 1031; 1032/1(d); 1302(d); 1307(d); 1308(d)
2. varstveno območje
k. o. OTALEŽ
2263(d); 2259(d)
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21. VODOVOD PODLANIŠČE–LANIŠČAR
1. a varstveno območje
k. o. PLANINA
1030(d)
1.b varstveno območje
k. o. PLANINA
1030(d); 1216(d)
2. varstveno območje
k. o. PLANINA
1017(d); 1020(d); 1021(d); 1022(d); 1023(d); 1027(d).

4. člen
7. člen odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno

(Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni tako, da se točka
6.3, prva alinea, glasi:

6.3. vodovod Cerkno (kaptažna vrtina RJ1/94)
1.a varstveno območje
k. o. CERKNO
197 (kaptažna vrtina kat. št. 2934).

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

listu RS.

Št. 015-03/02
Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

2752. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 70/00) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Urad-
ni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji
dne 31. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj

dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:
– v k.o. Planina, parcela št. 789/3, dvorišče v izmeri

28 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane

z dnem njegove uveljavitve  družbena lastnina v uporabi
Občine Cerkno.

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

Republike Slovenije.

Št. 466–04/99
Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

IG

2753. Razveljavitev odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o razglasitvi območja
ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost

Na podlagi statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00)
je Občinski svet občine Ig na 27. seji dne 23. 5. 2002
sprejel

R A Z V E L J A V I T E V  O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o

razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za
naravno znamenitost

1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasi-

tvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost
(Uradni list RS, št. 23/00) razveljavljamo.

2. člen
Ta razveljavitev odloka se objavi v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije.

Ig, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

KAMNIK

2754.  Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Kamnik

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in 27. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je župan Občine Kam-
nik sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občine Kamnik

1. člen
Uradni elektronski poštni naslov Občine Kamnik se

glasi:
»SPREJEMNA. PISARNA@KAMNIK.SI«.

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

Republike Slovenije.

Št. 08201-2/99
Kamnik, dne 14. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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MURSKA SOBOTA

2755. Odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko
križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska
ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski
Soboti

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta Mestne obči-
ne Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 28.
maja 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje
ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z

železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Mestne občine Murska Sobo-
ta, sprejme lokacijski načrt načrtu za izvennivojsko križanje
ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško
progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti (v nadaljevanju: loka-
cijski načrt). Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, na osnovi
Idejnega projekta, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., Maribor,
avgusta 2000 in dodatnih lastnih obdelav.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične

prikaze, ki se nanašajo na območje posegov, ki jih pogojuje
izvennivojsko križanje ter lego, namen, gabarite, zmogljivost
in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, vključno z oko-
ljevarstvenimi ukrepi.

Tekstualni del obsega:
– Splošni del s prilogami,
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– Opis funkcije območja in objektov,
– Opis prometno tehničnih rešitev,
– Opis ureditve komunalne, energetske in telekomuni-

kacijske infrastrukture,
– Opis prostorskih rešitev po posameznih področjih;

– urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih vi-

rov,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami;
– Oceno stroškov
– Etape izvajanja,
– Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja, s podatki o označbi (parc. št.), površini,
vrsti rabe in lastništvu;

– Elementi za odmero obodne parcelacije,

– Soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisa-
nih z zakonom ter mnenja;

– Poročilo o vplivih na okolje – poseben elaborat
Grafični del obsega:
– pregledno karto – M 1:25.000
– prikaze iz sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin republiškega
dolgoročnega in srednjeročnega
plana za obravnavano območje – M 1:250.000

– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin
občinskega dolgoročnega
plana  – M 1:25.000, 1:5.000

– situacijo obstoječega stanja
(po topografskem posnetku) – M 1: 1.000

– kopijo katastrskega načrta – M 1: 2.500
– ureditveno situacijo ožjega območja

lokacijskega načrta – 1. (osnovna)
etapa (gradbeno-tehnične,
arhitektonsko-oblikovalske, krajinske, – M 1: 500
prometne in vodnogospodarske ureditve)

– osnovna – 1. in razširjena – 2. etapa – M 1:1.000

– ureditveno situacijo širšega območja
vodnogospodarskih ureditev – M: 2.000
1. in 2. etapa

– zbirno situacijo ureditev komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih
vodov in naprav – M 1:1.000, 1:500

– karakteristični prečni profili – M 1: 100
– karakteristični vzdolžni

profili – M 1:1.000/100, 1:2.000
– situacijo z začasno

ureditvijo prometa – M 1: 1.000
– obodno parcelacijo in načrt

gradbenih parcel – M 1: 1.000

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega na-

slednje parcele:
1. Območje odvzemov zemljišč (vse k.o. Murska So-

bota)
– Ožje ureditveno območje neposrednih posegov za

rekonstrukcijo Lendavske ulice zaradi izvennivojskega križa-
nja z železniško progo, vključno s krožnim križiščem z In-
dustrijsko ulico ter drugimi preureditvami priključkov in do-
vozov ter premoščanj Ledave in Puconskega potoka:

Osnovna – I. etapa
– desna stran: 3817/2, 3817/3, 3818, 3823/5,

3156, 75, 73/2, 73/1, 70, 72, 3200, 3199, 3198, 50/2,
50/1, 51/2, 51/1, 54, 52, 3155/1, 172, 175, 275/2,
275/1, 170, 5352/1, 69

– leva stran: 3812/2, 3812/1, 86, 78, 79, 60, 69,
68, 63/9, 63/7, 5348/1, 3155/1, 3155/2, 170, 3198,
3156, 3162/1

II. etapa nadvoza in širitve mostu na Ledavi
– leva stran: 3202/2, 3201, 3202/3, 56, 57,

3155/2, 3155/1, 3163, 3162/1, 69, 3198

– Območje posrednih posegov – vodnogospodarskih
preureditev vodotokov:

Osnovna – 1. etapa (varianta B):
Puconski potok – levi breg:
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3981, 3980/1, 3980/2, 3975, 3974, 3973, 3972,
3971, 3970, 3969, 3968/1, 3968/2, 3967/1, 3966,
3964/1, 3963, 3962, 3961, 3960, 3959, 3958, 3957/3,
3957/2, 3957/1, 3956, 3954, 3953, 5348/1, 5348/2,
5352/1, 3812/1, 3809/1, 3156, 3806, 3805/2,
3805/9, 3805/1, 3823/5, 3823/4, 3822/5, 3802/2,
3797/2, 3796/2, 3790/1, 3790/3, 3790/4, 3779,
3783, 3778, 3772, 3770, 3762, 3761, 3760, 3758/2,
3758/1, 3757, 3928, 5338/3

Puconski potok – desni breg:
3759, 3763, 3764, 3766, 3768, 3774, 3773, 3777,

3780, 3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3800, 3801,
110/1, 110/3, 109, 108/1, 100/1, 96, 95/1, 75, 72,
71, 41/1, 40, 3156, 3783, 5331/3, 5338/3

Ledava:
1, 3, 4, 13, 3155/1, 14, 3158, 5340, 3161, 3759,

3763, 3764, 3766, 3768, 3799, 3774, 3777, 3780,
3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3801, 112/1, 117,
118, 3159/1, 37, 3155, 52, 3984, 3467, 3466

Razširjena – 2. etapa (dodatno za realizacijo variante
A):

3980, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3492, 3491,
3490, 3489, 3488, 3486, 3485/1, 3484/1, 3483/1,
3482, 3481, 5338/1, 5350, 3418, 3358, 3357/1, 3466,
3467, 3984

Območje novega sifona:
3460, 3459, 3461/1, 3462/1, 3463/1, 3463/2,

5339, 1, 2, 4077

– Razširjeno osnovno območje posegov – 2. etapa:
– Rekonstrukcija križišča Lendavske in Partizanske uli-

ce in navezava Partizanske in Ulice ob progi ter povezava
pod železniškim mostom na Industrijsko ulico vključno z
rekonstrukcijo križišča te povezave z Industrijsko ulico:

52, 3155/1, 175, 171, 3163, 3162/1, 3162/2,
1476/1, 1486, 60, 3161, 134/2

– Povezava Ledavskega naselja in hiš Lendavska ulica
št. 47, 49 z novim mostom čez Ledavo in okrog stanov.
blokov Lendavska št. 51 in 53 na križišče Lendavske s
Partizansko ulico:

175, 171, 3155/1
2. Služnosti (izven območja obodne parcelacije)
– tel. kanalizacija
81, 72, 73
– vodovod
 81, 78, 73/1
– plinovod
3155/1, 175, 52, 3155/1, 171, 50/1, 50/2, 3200,

72, 3156
– TK vod
3155/1, 275/1, 50/2, 3200
– CATV vod
50/2, 3200, 275/1, 3155/1
– elektro NN vod:
3201, 3202/3, 56, 78, 79, 77, 76, 83, 81, 85, 86,

87, 3156, 3809/4, 3809/1, 3812/1, 3814, 3815,
3817/1, 3816, 3817/2, 3818, 3819/1, 3822/5.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe izvennivojskega križanja (ce-

stnega telesa) Lendavske ulice z železniško progo in uredi-
tve krožnega križišča Lendavske ulice z Industrijsko ulico,
vključno z vsemi spremljajočimi objekti in (pre)ureditvami

(priključki in dovozi, nasipi, oporni zidovi, mostovi, rušitva-
mi);

– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč
z zasaditvijo, oblikovanjem ograj, ipd.;

– območje preureditev in prestavitev infrastrukturnih
objektov in naprav;

– območje ukrepov in ureditev za preprečitev preko-
mernih vplivov na okolje;

– območje potrebnih vodnogospodarskih (pre)ureditev
in z njimi povezanimi spremljajočimi (pre)ueditvami (razbre-
menilni kanali, regulacije, deviacije in renaturacije vodoto-
kov, izgradnja preurejenih mostov in prilagoditev cest in
poti, izgradnja razdelilnih objektov, preureditev melioracij-
skih sistemov, ipd.);

– območje začasnih režimov in z njimi povezanih pose-
gov, ki so potrebni zaradi onemogočenih ali omejenih fun-
kcij odvijanja prometa in dostopov do objektov v času grad-
nje nadvoza in spremljajočih gradenj.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen
Primarni namen posega je vzpostavitev izvennivojskega

križanja Lendavske ulice in železniške proge z ureditvijo, v
prvi fazi dvopasovne, v končni fazi pa štiripasovne cestne
prometnice pod obstoječo že rekonstruirano železniško pro-
go (železniški nadvoz). Lendavska ulica, ki jo tvorita odseka
št. 1298 na regionalni cesti R2-441 in št. 1316 na regional-
ni cesti R1–232, je ena najprometnejših ulic v mestu Mur-
ska Sobota, kjer je največja dovoljena hitrost 50 km/h.

6. člen
Vertikalni potek preurejene cestne prometnice pod že-

lezniško progo je popolnoma preddefiniran na eni strani s
potrebno niveleto pod nadvozom (4,7 m svetle višine pod
spodnjo koto konstrukcije nadvoza železniške proge, katere
niveleta GRT (191,95 m v.m.) ostane nespremenjena, na
drugi strani pa z niveletami obstoječega stanja Lendavske
ulice na začetku in koncu obdelave ter s kotama potrebne
višine spodnjega roba mostne konstrukcije (SRK) ceste čez
Ledavo in Puconski potok tako, da le ti še zagotavljata
pretok stoletnih voda (Q100) in upoštevata še varnostno viši-
no pretoka. Zaradi morfološko-reliefnih prilik je za še spre-
jemljiv predvideni vzdolžni sklon ceste 5% iz smeri novega
mostu na Ledavi proti nadvozu in še vedno ugodnejši 3,5%
vzdolžni sklon od mostu na Puconskem potoku proti nadvo-
zu, potrebno obstoječe visoke vode Ledave razbremeniti v
strugo Puconskega potoka, ki tako dobi pod mostom fun-
kcijo razbremenilnega kanala Ledava – Ledava, na Ledavi
pa se lahko most zniža.

7. člen
Horizontalni elementi ceste s prečnim prerezom za 1.

in 2. fazo ter oblikovanje krožnega križišča z Industrijsko
cesto so izbrani na osnovi podatkov in prognoz prometne
obremenitve, sam horizontalni potek pa se prilagaja obstoje-
čemu stanju ter obenem upošteva izgradnjo dvopasovnice v
1. fazi v severnem delu koridorja tako, da se na južni strani
(rezervat za razširitev) lahko med gradnjo čim manj moteno
odvija promet.

Minimalni uporabljeni polmer horizontalnih krivin je 100
m (dovoljen min. = 75 m).

Karakteristični prečni profili rekonstruiranih prometnic
so:
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– Cesta R1 – 232/1316 – štiripasovnica
– vozišče 4 x 3,25 = 13 m

– sredinska črta dvojna
neprekinjena = 0,40 m

– kolesarska z hodnikom
za pešce 2 x 2,55 = 5,10 m

– berma za hodnikom 2 x 0,30 = 0,60 m

 skupaj: = 19,10 m

– Cesta R2-441/1298 izven objekta – dvopasovnica:
– vozišče 2 x 3,25 = 6,50 m

– robni pas niso predvideni
– ev. bankina 1 x 1,20 = 2,40 m

– kolesarska z hodnikom
za pešce 2 x 2,55 = 5,10 m

– berma za hodnikom 2 x 0,30 = 0,60 m

Skupaj: = 12,20 m

– Cesta R2-441/1298 pod objektom – dvopasovnica:
– vozišče 2 x 3,25 = 6,50 m

– robni pas niso predvideni
– berma med voziščem in deniveliranim
pločnikom (k+h) 1 x 0,75 = 0,75 m

– berma med voziščem
in kolesarsko stezo 1 x 0,75 = 0,75 m

– ločilni zid 1 x 0,30 = 0,30 m

– deniveliran pločnik desno 1 x 2,80 = 2,80 m

– koritnica za pločnikom desno 1 x 0,35 = 0,35 m

– kolesarska steza levo 1 x 1,20 = 1,20 m

Skupaj: = 12,65 m

– Cesta R2-441/1298 pred krožiščem
in cesta R1-232/1470 – tripasovnica:
– vozišče 2 x 3,25 = 6,50 m

– robni pas niso predvideni
– tretji pas 1 x 3,25 = 3,25 m

– obojestranska kolesarska z hodnikom
za pešce 2 x 2,55 = 5,10 m

– berma za hodnikom 2 x 0,30 = 0,60 m

Skupaj: = 15,45 m

– Cesta do Panonke:
– vozišče 2 x 3,00 = 6 m

– robni pas niso predvideni
– obojestranski hodnik za pešce2 x 1,60 = 3,20 m

– berma za hodnikom 2 x 0,30 = 0,60 m

Skupaj: = 9,80 m

– Krožišče – križišče Lendavske ulice R1-232/1316
in R2-441/1298, Industrijske ulice R1-232/1470 in do-
vozne ceste k Panonki – dvopasovnica
– zunanji premer Di = 45 m
– premer centralnega otoka Dc = 25 m
– notranji prometni pas Pn = 5,25 m
– zunanji prometni pas Pz = 4,75 m
– radialno: zelenica, kolesarska steza, hodnik za pešce
– Cesta ob Ledavi in v njej (2. razširjena etapa oziroma
obvoz)
– vozišče 2.00 x 3.00 = 6.00 m

– hodnik za pešce 2.00 x 1.50 = 3.00 m

– parapetni zid 0,50 m

skupaj: 9,50 m

– Cesta preko Ledave do Ledavskega naselja (2. razširjena
etapa oziroma začasni dovoz)
– vozišče 2.00x 2.75 m = 5.50 m

– hodnik za pešce 2.00x1.00 m = 2.00 m

skupaj: 7.50 m

8. člen
Opis območja
Meja obdelave rekonstrukcije Lendavske ulice (2-1) se

prične v km 2 + 215 odseka št. 1316 regionalne ceste R1–
232 južno od odcepa za bencinski servis OMV tako, da se
od tu začne razširjati v štiripasovnico, ki kot taka preči Pu-
conski potok z ustrezno razširjenim mostom (5-2) v km 2 +
270. Od mostu se cesta spušča v krožno križišče z Industrij-
sko ulico in dovozno ulico do Panonske v km 2 + 350
oziroma 0 + 000. Industrijska ulica (2-2) je rekonstruirana
do km 0 + 103 odseka št. 1470 iste regionalne ceste – to
je do priključka Klavniške ulice. Dovoz do Panonke (2-3) je
zgrajen do km 0 + 100, vključno z novim mostom (5-3) čez
Puconski potok. Od krožišča se Lendavska ulica kot odsek
št. 1298 regionalne ceste R2–441 spušča v podvoz pod
železniško progo (4-1) v km 0 + 080, v prvi fazi kot dvopa-
sovna cesta z možnostjo razširitve na levo (južno) stran v
štiripasovnico. Od izvennivojskega križanja z železnico se
cesta dviguje na novi (znižan) most čez Ledavo (5-1) v km 0
+ 182, pred tem pa se nanjo priključi Ulica v Ledavsko
naselje ter dovoz do hiš na južni strani Lendavske ulice (št.
44 in 44a). Cesta v nadaljnjem vzponu doseže obstoječo
niveleto Lendavske ulice v križišču s Partizansko ulico. Ob-
močje obdelave vključuje dodatno tudi še rekonstrukcijo
križišča Lendavske ulice, Partizanske ulice in dovozne ulice
do stanovanjskih blokov na severni strani Lendavske ulice.

Območje obdelave za posredne posege je (po varianti
A – 2. etapa) opredeljeno z novim prekopom (8-2), ki raz-
bremenjuje visoke vode Ledave v Puconski potok ter njego-
vo regulacijo oziroma razširitev (7-2), vključno z novimi mo-
stovi na njem na prečkanju z lokalno cesto M. Sobota –
Markišavci (5-5), ki se rekonstruira na obeh straneh mostu,
ter z železniško progo (5-4) (tudi že po varianti B) ob že
omenjenih (5-3 in 5-2). Med te posege spada še regulacija
odvodnika iz zahodne strani razbremenilnega kanala Ledava
– Mura pod njim v razbremenjeno strugo Ledave (po varianti
A – 2. etapa) ter renaturacija Ledave in vodnoregulatorski
objekti na obeh vodotokih. V prvi etapi se vodnogospodar-
ske ureditve izvedejo po varianti B (nujno za izvedbo nadvo-
za), v ločeni etapi pa je le-te možno dodatno optimizirati po
varianti A. Že 1. etapa oziroma varianta B zajema tudi dodat-



Stran 5834 / Št. 55 / 27. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ni most 5-6 ob Ledavi na razbremenilnem kanalu Ledave v
Puconski potok.

V času gradnje bodo uvedeni začasni režimi odvijanja
prometa (obvozi) tudi izven navedenega območja, to je:

– za dovoze do objektov Ledavskega naselja in do
objektov Lendavska ulica 44 in 44 a – preko obstoječe
dovozne ceste do stanovanjskih blokov na Lendavski cesti
št. 53 in 51 iz Lendavske ulice ter okrog teh blokov, z
mostom preko Ledave do ulice Ledavsko naselje (po dogo-
voru med Mestno občino in investitorjem DRSC);

– za obvoz na Industrijsko ulico pa od Lendavske
ulice preko dela Partizanske ulice in dela Ulice ob progi ter
nato pod železniškim mostom ob (zmanjšani Ledavi) nazaj
na dovozno cesto za Mlinopek in po njej do Industrijske
ulice ter po njej na Lendavsko – kot alternativa nivojskemu
prečkanju obvoza z železnico, oziroma kot trajna možnost
povezave mestnih ulic za lokalni promet (do osebnih avto-
mobilov). Od križišča Lendavske z Industrijsko je možno
nadaljevanje obvoza preko predhodno zgrajenega mostu
za Panonko in preko njenega zemljišča na Markišavsko
ulico.

V primeru, da ne bo ves čas gradnje omogočen prehod
tovornega – ciljno-izvornega prometa v mesto in iz mesta
preko gradbišča po Lendavski ulici, je le-tega potrebno
usmeriti po drugih cestah že od križišča Lendavske in Gre-
gorčičeve ulice ter križišča Lendavske, Noršinske in Marki-
šavske ulice po Lendavski, Grajski, Kopališki ulici preko
obstoječega nivojskega prehoda železnice v Markišavskem
logu ter po regionalni cesti Markišavci – Murska Sobota in
po Markišavski ulici do križišča z Lendavsko ulico, oziroma
ga že prej (tranzitnega v celoti) usmeriti le na državno mrežo
cest z obstoječim nivojskim prehodom čez železniško progo
na Cankarjevi oziroma Panonski ulici.

9. člen
Rekonstrukcije cest križišč in dovozov
Na območju se rekonstruirajo in prilagodijo sledeči

odseki cest, križišča in dovozi:
– Lendavska ulica R1-232/1316 v dolžini 187 m (ali

135 m) s štiripasovnim voziščem ter obojestransko kolesar-
sko stezo in hodnikom za pešce;

– Lendavska ulica R2-441/1298 v dolžini 247 m z
dvopasovnim voziščem v 1. fazi, razen pred krožiščem kjer
sta dva uvozna pasova ter obojestransko kolesarsko stezo in
hodnikom za pešce, razen v podvozu kjer sta dvignjena
kolesarska steza in hodnik za pešce le na desni – severni
strani, na levi pa je le kolesarska steza (v tej smeri bo širitev v
štiripasovnico v 2. fazi);

– krožišče – križišče Lendavske ulice z Industrijsko
ulico (dolžina že upoštevana v Lendavski ulici) – z dvopasov-
nim voziščem ter krožno kolesarsko stezo in hodnikom za
pešce;

– Industrijska ulica R1-232/1470 v dolžini 80 m s
tripasovnim voziščem (dva uvozna pasova v krožišče) ter
obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;

– dovozna cesta do dvorišča Panonke v dolžini 77 m z
dvopasovnim voziščem in obojestransko skupno kolesarsko
stezo in pločnikom;

– lokalna cesta Murska Sobota – Markišavci v dolžini
300 m v območju novega mostu z dvopasovnim voziščem in
dvosmerno kolesarsko stezo in peš potjo (samo v varianti A
– 2. etapa);

– štirikrako križišče Lendavske ulice R2-441/1298 z
Ulico Ledavsko naselje in dovozno potjo k hišam južno od
Lendavske ulice;

– Ulica Ledavsko naselje od deniveliranega križiča z
R2-441/1298 – Lendavsko ulico v dolžini 50 m;

– dovozna pot do stanovanjske hiše Lendavska št. 54
po parc. št. 81 z Klavniške ulice

– dovozna pot do stanovanjskih objektov Lendavska
ulica št. 44 in 44a med Lendavsko ulico, Ledavo in železni-
ško progo, v dolžini 25 m

– dovozna pot proti stanovanjski hiši Lendavska ulica
št. 47, 49, s severne strani, preko parcele št. 171

– dovozi oziroma rampe k obstoječim objektom na Len-
davski ulici št. 54, 56, 58 in k parkirišču, na travnik ter na
dvorišče s ceste k Panonki;

– poti ob novem razbremenilnem kanalu Ledava – Pu-
conski potok v dolžini 784 m in ob reguliranem Puconskem
potoku v dolžini 1988 m vse v makadamski izvedbi (po
varianti A – 2. etapa), oziroma ob novem razbremenilnem
kanalu Ledava – Puconski potok v dolžini 180 m in ob
reguliranem Puconskem potoku v dolžini 1433 m, vse v
makadamski izvedbi (po varianti B – 1. etapa);

– križišče Lendavske in Partizanske ulice (2. razširjena
etapa);

– povezava Partizanske pod železniškim mostom na
Industrijsko ulico (2. razširjena etapa)

novi dovoz do Ledavskega naselja za bloki in preko
Ledave (2. razširjena etapa)

10. člen
Na območju bodo zgrajeni sledeči objekti:
Mostovi
– most 5-1 preko Ledave na R2-441/1298 (Lendav-

ski ulici) v km 0 + 182; razpona 6,50 m, širine 12,10 m,
svetla višina pretočnega profila 2,13 m;

– most 5-2 preko reguliranega Puconskega potoka
(razbremenilnika Ledava – Ledava) na R1-232 (Lendavski
ulici) v km 2+270; razpona 8 m, širine 18,10 m;

– most 5-3 preko reguliranega Puconskega potoka
(razbremenilnika Ledava – Ledava) na dovozni cesti k Pa-
nonki; razpona 8 m, širine 5 m

– most 5-4 preko reguliranega Puconskega potoka
(razbremenilnika Ledava – Ledava) v km 39 + 329.76 želez-
niške proge Murska Sobota – Puconci; razpona 8,0 m,
svetla višina je 3,74 m;

– most 5-5 preko reguliranega Puconskega potoka
(razbremenilnika Ledava – Ledava) na lokalni cesti Murska
Sobota – Puconci; razpona 8 m, širine 10,55 m (samo pri
varianti A – 2. etapa)

– začasni most preko Ledave za dovoz do Ledavskega
naselja severno od obstoječega mostu čez Ledavo (v dogo-
voru med Mestno občino Murska Sobota in DRSC – 2.
razširjena etapa)

– most 5-6 preko razbremenilnega kanala Ledava –
Puconski potok na cesti ob Ledavi (od Kopališke ulice do
Ledavskega naselja); razpona 8.0 m, širine 8,0 m (pri vari-
anti B – 1. etapa).

Nadvozi
–  nadvoz 4-1 železniške proge Ormož – Murska

Sobota – Hodoš v km 39 + 165 nad regionalno cesto R2
– 441/1298 (Lendavsko ulico) v km 0 + 080; dolžina
okvirja v smeri ceste 6,57 m, maksimalna višina je 8,24
m, svetla širina je 12,65 m (v 1. fazi), minimalna svetla
višina za vozišče je 4,70 m, svetla višina dvignjenega
hodnika za pešce in kolesarske steze na desni severni
strani je 3 m.

Kesoni
– keson v armiranobetonski izvedbi med P 12 in P

20+9 m v Lendavski ulici, dolžine cca 160.00 m;
Zidovi
– zid Z1 desno med P5 + 10 – P7 + 2 m ob Lendavski

ulici, v dolžini 32 m;
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– zid Z2 desno med P9 + 6 m ob Lendavski ulici – P5
+ 2 m ceste k Panonki, v dolžini 71 m;

– zid Z3 levo med P9 + 10 m – P 10 + 2 m ob
Lendavski ulici, dolžine 18 m;

– zid Z4 levo med P10 + 7 m – P10 + 16 m ob
Lendavski ulici, dolžine 13 m;

– zid Z5 levo med P11 + 2 m ob Lendavski ulici – P3 +
12 m Industrijske ulice, dolžine 73 m;

– zid Z6 desno med P1 + 10 m – P4 + 14 m ob
Industrijski ulici, dolžine 74 m;

– zid Z7 levo med P4 + 7 m – P4 + 17 m ob cesti k
Panonki, dolžine 20 m;

– zid Z8 desno med P19 + 4 m ob Lendavski ulici – P3
+ 5 m ob Ulici v Ledavsko naselje, dolžine 45 m;

– zid Z9 levo med P19 + 5 m ob Lendavski ulici – 9 m
ob dovozni poti k hišam št. 44, 44a in event. 46, dolžine
37 m;

– zid Z10 desno med bermo in deniveliranim pločni-
kom ob Lendavski ulici od P14 + 9 m – P16 + 18 m, dolžine
50 m;

– zid Z11 – zidovi v sklopu kesona.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Mestno-ožje območje ureditev:
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora za

posege na območju Lendavske in priključnih ulic vsebovati
tudi poseben načrt arhitektonskih in krajinskih ureditev, ki
mora obdelati in upoštevati sledeče pogoje vizuelne in fun-
kcionalne usklajenosti:

– Znatno površinsko obdelavo vozišča, pločnikov in
kolesarskih stez s pregledno oblikovano talno in vertikalno
prometno signalizacijo ter ostalo obcestno opremo (infor-
macijske table, drogovi za javno razsvetljavo ipd.).

– Okolici gabaritno prilagojene ter po oblikovanju in
izbranih materialih usklajeno načrtovane obcestne zidove,
stene in parapete, ki jih pogojuje niveletno razgibana (po-
glabljana), a vendar zvezna zasnova izvedbe nadvoza in
njegovih navezav.

– Vizuelno pestro a vendar poenoteno oblikovanje mo-
stov, in nadvoza z vsemi njihovimi, še posebej vidno izpo-
stavljenimi elementi, kot so ograje, čelne konstrukcije ipd.

– Konceptualno dognano oblikovanje in zasaditev bre-
žin kot elementov zelenih povezav vzdolž cestnega prostora
ter prečnih vizuelnih prehodov od vozišč, peš in kolesarskih
hodnikov, zidov in parapetov do zunanjega obcestnega pro-
stora (individualnih ograj, objektov in praznega prostora).

– Usmeritve za estetsko čim bolj usklajeno oblikovanje
robov javnega – cestnega individualnega obcestnega pro-
stora (ograje, žive meje, fasade objektov, praznih prostorov
ipd.).

12. člen
Območje ureditev v širšem – odprtem prostoru
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege

v odprtem prostoru – to je za vodnogospodarske ureditve,
mora upoštevati sledeče pogoje za usklajeno krajinsko ure-
janje:

– Novi razbremenilni kanal Ledava – Puconski potok,
ki poteka preko melioriranega njivskega kompleksa se mora
prilagajati geometriji drenov, odvodnih jarkov, obdelave in
tras visokonapetostnih daljnovodov.

– Regulacija Puconskega potoka (razbremenilnik Le-
dava – Ledava) s širitvijo in urejanjem nasipov ter poti ob njih

se mora izvajati čim bolj sonaravno ter ob tem tudi upoštevati
obstoječo naravno zarast in biotope, kakor tudi predvideva-
ti, kjer to prostor dopušča in je iz krajinskih vidikov utemelje-
no, nove zelene cezure avtohtone zarasti.

– Obstoječo strugo Ledave, ki bo prevajala zmanjšan
pretok Ledave je potrebno renaturirati z meandriranjem in
pragovi ter razpoložljivi prostor funkcionalno in oblikovalsko
sonaravno preurediti.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

13. člen
Zaradi izgradnje izvennivojskega križanja Lendavske uli-

ce in železniške proge in spremljajočih posegov, bo potreb-
no prestaviti, zamenjati ali zaščititi številne komunalne, ener-
getske in informacijske vode in objekte. Zasnove rešitev so
obdelane v posebnih delih idejnega projekta in usklajevani v
tem lokacijskem načrtu. Pri nadaljnjem projektiranju in iz-
vedbi je potrebno upoštevati pogoje in soglasja upravljalcev
posameznih naprav, ki so zbrani na ta lokacijski načrt. Za 2.
tako imenovano razširjeno etapo infrastruktura še ni defini-
tivno preučena in se mora podrobneje obdelati v projektni
dokumentaciji.

14. člen
VODOVOD
Primarni cevovod
Zaradi spremembe nivelete Lendavske ceste in pri-

ključnih ulic, izgradnje rondoja, ter podvoza, katerega ke-
son sega v območje rondoja se izvede prestavitev obstoje-
čega cevovoda PVC DN 300, za smer Moravske Toplice,
Bogojino in osrednji del Goričkega.

– od P8 na Industrijski ulici, ki poteka po desni – zaho-
dni strani le-te, prečka Lendavsko cesto, ter Puconski potok
se v dolžini 250 m obstoječi vod eleminira ter se na novo
izvede cevovod iz cevi DUCTIL DN 300 od P8 na Industrijski
ulici, ki poteka po desni zahodni strani do P5 + 13 m, prečka
Industrijsko ulico, se preusmeri na zasebne parcele št. 79,
78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico ter
preko parcele št. 73/1 doseže v desnem pločniku dovozne
ceste k Panonki v profilu P5 + 4 m obstoječo traso cevovoda.
Novi cevovod se izvede v dolžini 228 m.

Zaščita cevovoda pri prečkanju Lendavske ulice se
izvede z DUCTIL DN 600.

– v P + 8 m v dolžini 28 m.
Sekundarno omrežje
Zaradi izgradnje podvoza Lendavske ceste pod želez-

niško progo se spremeni stanje nivelete Lendavske ceste, s
tem pa tudi niveleta obstoječega cevovoda PVC DN 150, ki
napaja stanovanjsko Ledavsko naselje in poteka vzporedno
z Lendavsko cesto v hodniku za pešce po desni – severni
strani.

Sprememba nivelete in zamenjava cevi z DUCTIL DN
150 se izvede na sledečih odsekih:

– od P21 + 6 m do P 25 + 12 m, po desni strani
Lendavske ulice in na mostu čez Ledavo, v dolžini 86 m;

– v bankini na levi – zahodni strani ulice v Ledavskem
naselju v dolžini 48,0 m.

Cevovod DUCTIL DN 150 je obešen na konstrukcijo
mostu, zaščiten (izoliran) s 150 mm Novoterma (¨ 500) in
zunanjo zaščito iz Al-pločevine, na odseku:

– P21 + 6 m do P22 + 7 m v dolžini 21 m.
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in do-

vozna cesta v Ledavsko naselje)
– obstoječi DN 110 poteka po desni – južni strani ulice

ob Ledavi. Od L 13 na ulici ob Ledavi, do Lendavske ulice
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se obstoječi vod eleminira, ter na novo izvede cevovod iz
cevi DUCTIL DN 110, ki bo potekal ob robu bankine ulice
ob Ledavi;

– ob priključku dovozne ceste v Ledavskem naselju v
N5 obstoječi vodovod DN 110 prečka nov priključek. Cev
se zamenja z DUCTIL DN 110 v dolžini 21 m.

15. člen
KANALIZACIJA
Fekalna kanalizacija
– v P21 – na prečkanju Lendavske ulice se spremeni

niveleta in zamenja obstoječa kanalizacija s cevmi DUCTIL
DN 400 v dolžini 60 m, od tega se v dolžini 45 m pod
Lendavsko cesto kanalizacija zaščiti z obbetoniranjem;

– od P6 na Industrijski se obstoječi vod DN 30, ki pote-
ka po levi – vzhodni strani, prečka Lendavsko cesto, ter
poteka vzporedno z obstoječo Lendavsko cesto v bankini v
dolžini 160,00 eleminira ter se nadomesti z novim vodom iz
DUCTIL DN 400 in DN 300 od P6 na Industrijski ulici na levi –
vzhodni strani odkoder se preusmeri na zasebne parcele št.
79, 78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico in
se, po prečkanju parcele 73/1 konča v desni bankini dovoz-
ne ceste k Panonki v P5 + 6 m. Novi kanal se izvede v dolžini
218 m (DN 400 – 147 m in DN 300 – 68 m) in poteka v
skupnem koridorju z primarnim cevovodom vodovoda.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in do-
vozna cesta v Ledavsko naselje)

– kolektor iz Černelavec BC ∅ 120 poteka po južni –
desni strani ceste ob Ledavi.

Na mestu prečkanja kanala z novo traso ceste se izve-
de zaščita z obbetoniranjem.

– med L 12 – L 13, v dolžini 22 m,
– med L 8 + 12 m – L 9 + 3 m, v dolžini 11 m,
– med L 15 + 6,50 m – L 15 + 13,50 m, v dolžini 7 m.
Meteorna kanalizacija
Ruši se celotna meteorna kanalizacija:
– od P10 do P 13 kanal ∅ 30 na desni – severni strani

obstoječe Lendavske ulice v dolžini 58 m;
– od P1 + 7 m do P5 na levi – vzhodni strani Industrij-

ske ulice, kanal ∅ 30, v dolžini 89 m.
Na novo se izvedejo naslednji kanali:
– od P6 + 5 m do P 7 + 8 m po desni strani Lendavske

ulice iz cevi PVC DN 250 v dolžini 23 m;
– od P9 + 8 m do P12 na Lendavski ulici v hodniku za

pešce na desni – severni strani iz cevi PVC DN 250, v
dolžini 48 m;

– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, prečka
krožišče iz DUCTIL DN 300, v dolžini 35,50 m;

– po levi zahodni strani dovozne ceste do Panonke iz
cevi PVC DN 250 v dolžini 60 m. Del kanala, ki spada v
območje krožišča se položi v keson, v dolžini 19,50 m;

– od P1 + 23 m do P3 + 10 m na Industrijski ulici po
desni – zahodni strani iz cevi PVC DN 250 v dolžini 61,50 m
in iz cevi DUCTIL DN 300 v dolžini 32 m. Del kanala izvede-
nega iz DUCTIL cevi poteka v betonskem kesonu;

– od P22 + 4 m do P24 + 10 m na Lendavski cesti, po
desni – severni strani v hodniku za pešce iz cevi PVC DN
250, v dolžini 50 m;

– med P16 in P17 na Lendavski cesti, najprej prečka
železniško progo, nato prečka cesto iz DUCTIL DN 300, v
dolžini 14 m;

– v P16 na Lendavski cesti (priključek do ČRP) iz DUC-
TIL DN 400, v dolžini 7 m.

– od razbremenilnika ob dovozni cesti do Panonke,
pred Puconskim potokom do P16 na Lendavski ulici po
desni – severni strani ulice, oziroma levi – zahodni strani
uvozne ceste iz cevi PVC 400, v dolžini 114,50 m.

Zaščita meteornih kanalov se izvede:
– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, na preč-

kanju krožišča z DUCTIL DN 300, ki se polno obbetonira v
dolžini 35,50 m.

Izvede se kineta 50/50 za odvod meteorne vode v
območju kesona:

– od P16 do P20 + 13 m na Lendavski ulici po de-
snem – severnem robu vozišča, v dolžini 100 m.

Prečrpališče vel. 12,70 x 4,60 m se izvede na desni –
severni strani vozišča z najmanjšim odmikom 4 m od želez-
niške proge.

Razbremenilnik in lovilec olj vel. 3,05 x 3,05 m se
izvede na levi – zahodni strani dovozne ceste do Panonke z
10 m odmikom od brežine Puconskega potoka.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in do-
vozna cesta v Ledavsko naselje).

– izvedba meteornega kanala po celotni dolžini ceste
ob Ledavi iz PVC DN 250 v dolžini 280 m z priključki na
kolektor iz Černelavec.

16. člen
ELEKTRIKA
Zaradi ureditve križišča in izgradnje podvoza na Len-

davski ulici bo potrebna prestavitev, oziroma zaščita nasled-
njih elektro vodov:

Srednje napetostni vodi – križanja
– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV

DV Selo,
KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV DV Puconci in
KBV 20 kV TP Klavniška – TP obrtna cona,
ki križajo Lendavsko ulico v P7 + 5 m, se dodatno

zaščitijo s položitvijo v kabelsko kanalizacijo, ki bo zgrajena
na zahodni strani ceste in bo nadaljevanje obstoječe kabel-
ske kanalizacije ob levem bregu Puconskega potoka;

– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – TP Ob
Ledavi, križa Lendavsko ulico v P25 + 7 m. Zaščitne kabelske
kanalizacije se podaljša na vsako stran križanja za po 5 m.

Nizko napetostni vodi – križanja
– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Lendav-

ska, križa Lendavsko ulico v P7 + 5 m, skupaj z vodi SN,
kjer se dodatno zaščiti z kabelsko kanalizacijo, konča pa se
v PKRO – omarici na desni – severozahodni strani Lendav-
ske ulice;

– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Industrij-
ska križa Industrijsko ulico v P5 + 7 m, katerega dodatno
mehansko zaščitimo.

Demontaža NNO in izgradnja NN kablovoda:
– demontira se obstoječe NN zračno omrežje
– od P1 – P13 na desni – severozahodni strani Len-

davske ulice, ter vod, ki poteka do objektov Panonke, prav
tako na severozahodni strani Lendavske ulice v dolžini
300 m;

– med P9 in P13 se demontira 5 hišnih priključkov ter
dvoje prečkanj Lendavske ulice (v P9 + 13 m in P12 + 7 m),
v dolžini 102 m;

– vod, ki prečka Lendavsko ulico v P20, ter poteka na
južni – levi strani Lendavske ulice do odjemalcev, v dolžini
55 m.

– izgradnja novih (nadomestnih) NN zemeljskih vodov
se izvede:

– od P1 – P7 na desni – severozahodni strani Lendav-
ske ulice, skupaj z hišnimi priključki, v dolžini 130 m. Izvod
se izvede iz PKRO, ki je locirana na desni – severozahodni
strani Lendavske ulice;

– izvod iz PKRO do objektov Panonke v dolžini 85,0
m, ki poteka na zgornji – severovzhodni strani Puconskega
potoka, katerega prečka ob mostu in se priključi na objekt;
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– izvod iz PKRO do črpališča, med P7 in P15 + 10 m, v
dolžini 180 m po desni – severozahodni strani Lendavske
ulice;

– izvod iz TP 601, od P9 do P12 + 7 m, v dolžini 160 m
na levi jugo-vzhodni strani Lendavske ulice;

– izvod od P18 – P20, v dolžini 55 m, na levi – južni
strani Lendavske ulice.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovoz-
na cesta v Ledavsko naselje)

– Zaščita VN zemeljskega voda z PC-EDN 160. Zemelj-
ski kabel poteka po desni – južni strani ceste ob Ledavi

– med L 9 – L 10, v dolžini 13 m
– med L 11 – L 12, v dolžini 21 m
–  Zaščita NN zemeljskega voda z PC –EDN 160.

Zemeljski kabel poteka po desni – južni strani ceste ob Ledavi
– med L 9 – L 10, v dolžini 13 m
– med L 11 – L 12, v dolžini 21 m

17. člen
Javna razsvetljava
– Zaradi izgradnje podvoza in ureditve rondoja na Len-

davski ulici se v celoti demontira zračno NNO javne razsvetlja-
ve, ki poteka:

– od P1 – P13 na desni – severozahodni strani Lendav-
ske ulice, v dolžini 130 m;

– od P22 – P26 na desni – severni strani Lendavske
ulice, v dolžini 80 m;

– od P1 – P5 na desni – zahodni strani Industrijske
ulice, v dolžini 90 m.

– Zaščitijo se sledeči kabli zunanje razsvetljave:
– obstoječi vod iz TP Klavniška (TP 601), ki prečka

Lendavsko ulico v P7 + 3 m se dodatno zaščiti s kabelsko
kanalizacijo v dolžini 10 m;

– predvideni vodi javne razsvetljave se zaščitijo s kabel-
sko kanalizacijo (PC – E DN 160)

· od P12 do P13 + 3 m na mestu izvoza do objektov
Panonke, na desni – severni strani rondoja na Lendavski ulici,
v dolžini 15 m;

· v P15 + 1 m v območju rondoja ko prečka Lendav-
sko ulico, v dolžini 14 m;

· od P21 do P21 + 12 m, na severni strani Lendav-
ske ulice, pri prečkanju uvozne ceste v Ledavsko naselje, v
dolžini 13 m;

· od P 26 do P26 + 13 m, na severni strani Lendav-
ske ulice, pri prečkanju uvozne ceste k blokovskemu naselju,
v dolžini 15 m;

· pri prečkanju Industrijske ulice, v območju rondo-
ja, v P2 + 13 m, v dolžini 13 m.

– Novi NN kabli zunanje razsvetljave se položijo:
– od P1 – P26 + 13 m, na severni – desni strani

Lendavske ulice v hodniku za pešce predvidene rekonstruk-
cije Lendavske ulice, v dolžini 533 m;

– od P14 – P15 + 2 m, na južni – levi strani Lendavske
ulice v hodniku za pešce, v dolžini 22 m;

– od P1 – P4 na desni – zahodni strani Industrijske ulice
v hodniku za pešce, v dolžini 80 m;

– od P1 – P3 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice v
hodniku za pešce, v dolžini 35,0 m;

– na levi zahodni strani uvozne ceste do Panonke, v
bankini, v dolžini 33 m;

– pri prečkanju ulic
· v P15 + 1 m na Lendavski ulici, v dolžini 15 m

· v P2 + 13 m na Industrijski ulici, v dolžini 15 m.

18. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici

se opustijo vsi obstoječi primarni vodi, ter se izvedejo novi

vodi, položeni v TK kanalizacijo iz PVC cevi DN 110 in
betonskih jaškov.

Potek predvidene TK kanalizacije:
– od P2 + 7 m do P12 na južni – levi strani Lendavske

ulice v hodniku za pešce, v dolžini 173 m;
– od P12 do P26 na severni – desni strani Lendavske

ulice z 0 – 3 m odmikom od hodnika za pešce, v dolžini
280 m;

– od P20 + 10 m do P25 + 5 m na levi – južni strani
Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 95 m;

– od P1 – P6 + 15 m na levi – vzhodni strani Industrij-
ske ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 115 m;

– od začetka dovoza do objektov Panonke po desni –
vzhodni strani, v hodniku za pešce, v dolžini 80 m.

Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110
– v P11 + 16 m, v dolžini 30 m
Zaščita TK kanalizacije pri prečkanju cest in potokov iz

BC cevi ∅ 30, oziroma obbetoniranjem
– v P11 + 16 m, Lendavska ulica, dolžina 30 m;
– Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi – južni

strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m;
– Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti

do objektov Panonke, v dolžini 13 m;
– od P12 do P14 + 13 m, po desni – severni strani

Lendavske ulice, na območju rondoja, v dolžini 52 m;
– od P16 do P17, po desni – severni strani Lendavske

ulice, v dolžini 20 m (pod železnico);
– od P21 do P23, po desni – severni strani Lendavske

ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Leda-
vo, v dolžini 40 m;

– od P21 do P23, po levi – južni strani Lendavske
ulice, pod dovozno cesto v naselje in reko Ledavo, v dolžini
40 m.

Prestavitev TK kabla:
– od L 4 do L 12, v dolžini 155 m.
Prestavljen vod bo potekal po desni – južni strani ceste

ob Ledavi.
Zaščita predvidenega TK kabla z PC-E DN 160 pri

prečkanju ceste ob Ledavi
– med L 4 in L 5, v dolžini 12 m;
– med L 11 in L 12, v dolžini 18,50 m.

19. člen
CATV
Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici

se prestavijo, oziroma položijo novi vodi CATV omrežja.
Predvidena je položitev vodovov CATV načeloma v kabelsko
kanalizacijo iz PVC cevi DN 110, ki se uporablja za teleko-
munikacijske vode.

– od P2 + 13 m do P12 na južni – levi strani Lendav-
ske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 168 m;

– od P12 – P26 na severni – desni strani Lendavske
ulice z 0 – 3,0 m odmika od hodnika za pešce v dolžini
280 m;

– od P1 – P6 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice,
v hodniku za pešce v dolžini 100 m;

– od začetka dovoza do objektov Panonke, čez Pu-
conski potok po desni vzhodni strani, v hodniku za pešce, v
dolžini 85 m.

Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110,
– v P11 + 16 m, v dolžini 30 m,
– v P5 + 12 m, v dolžini 16 m,
– v P19 + 14 m, v dolžini 16 m,
– v P23 + 18 m, v dolžini 15 m.
Zaščita PVC cevi pri prečkanju cest in potokov iz be-

tonskih cevi ∅ 30, oziroma obbetoniranja
– P 5 + 12 m – Lendavska ulica v dolžini 16 m,
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– P11 + 16 m – Lendavska ulica v dolžini 30 m,
– P19 + 14 m – Lendavska ulica v dolžini 16 m,
– P23 + 18 m – Lendavska ulica v dolžini 15 m,
– Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi – južni

strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m,
– Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti

do objektov Panonke, v dolžini 13 m,
– od P12 do P14 + 13 m, po desni – severni strani in

levi – južni strani Lendavske ulice, na območju rondoja v
dolžini 52 m,

– od P16 do P17, po desni – severni strani Lendavske
ulice, v dolžini 20 m (pod železnico),

– od P21 do P23, po desni – severni strani Lendavske
ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Leda-
vo, v dolžini 40 m.

20. člen
PLINOVOD
Zaradi rekonstrukcije Lendavske ulice (izgradnja pod-

voza in krožišča) bo potrebna dodatna zaščita in delna pre-
stavitev obstoječega plinovoda.

Srednjetlačno omrežje
Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti:
– v P23 Lendavske ulice (prečkanje), se odstrani ob-

stoječa zaščita in se jo nadomesti z obbetoniranjem plinovo-
da v dolžini 30 m.

Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska
Sobota – MRP Platana (Geoplin)

– v P 22 + 11 m Lendavske ulice (prečkanje), se od-
strani obstoječa zaščita in jo nadomesti z obbetoniranjem v
dolžini 30 m

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in do-
vozna cesta v Ledavsko naselje)

Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti z obbetonira-
njem:

– od L8 + 13,50 m do L11 + 5,0 m, v dolžini 55 m
(vod poteka po južni – desni strani ulice ob Ledavi, jo v L 11
prečka in se preusmeri proti Lendavski ulici).

Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska
Sobota – MRP Platana (Geoplin)

– od L7 + 7 m do obstoječe zaščite pri prečkanju z
Lendavsko ulico. Plinovod poteka po južni – desni strani
ulice ob Ledavi, pri L8 se trasa lomi tako, da se preusmeri
proti Lendavski ulici.Zaradi prečkanja ulice ob Ledavi in
vzporednem poteku trase ob opornem zidu se plinovod
obbetonira v dolžini 83 m

– v N3 + 12 m ulice do Ledavskega naselja (prečka-
nje) se zaščiti z obbetoniranjem, v dolžini 11 m

Nizkotlačno, oskrbno omrežje
– Izvedejo s novi – prestavljeni (nadomestni) vodi v

skupnem rovu – 1bar DN 100 in 20 mbar DN 150
· od P9 na levi – jugovzhodni strani, kjer prečka Len-

davsko ulico, ter poteka na desni – severni strani do P21 z
odmikom od roba hodnika za pešce 2 m, na območju bet.
kesona 7 m, v dolžini 260 m;

· od P9 do P12 na desni – jugozahodni strani Lendav-
ske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 60 m

– Izvedejo se novi vodi 20 mbar DN 150
· od P1 – P5 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice v

hodniku za pešce, v dolžini 80 m;
· po vzhodni strani ulice Ledavskega naselja, v hodniku

za pešce, v dolžini 40 m
– Izvede se novi vod 1 bar DN 100
· od P5 do P9 na levi – jugovzhodni strani Lendavske

ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 70 m
– Odstrani se obstoječi vod 1 bar DN 100 in 20 mbar

DN 150 v istem rovu

· od P12 do P21 na levi – južni strani Lendavske ulice v
dolžini 230 m

– Odstrani se obstoječi plinovod 1 bar DN 100
· od P5 do P12 po levi – jugovzhodni strani v dolžini

130 m.

– Zaščitijo se plinovodi:
– plinovodi DN 100 z JE zaščitno cevjo DN 300:
· med P7 in P9 Lendavske ulice, na levi strani, prečka-

nje Puconskega potoka z JE zaščitno cevjo DN 300, dolži-
ne 15 m;

· v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžine 16,50 m;
· od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani

(prečkanje uvozne ceste do Panonke), v dolžini 20 m;
· med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani

(prečkanje železniške proge), v dolžini 14 m;
· v P21 Lendavske ulice na severni strani, (prečkanje

uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.
– plinovodi DN 150 z JE zaščitno cevjo DN 400
· v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžina 16,50 m;
· od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani

(prečkanje uvozne ceste do Panonke), dolžine 20 m;
· med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani

(prečkanje železniške proge) v dolžini 14 m;
· v P21 Lendavske ulice na severni strani (prečkanje

uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.

21. člen
Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
Ob desni – vzhodni strani rekonstruirane železniške

proge Murska Sobota – Puconci potekajo v kabelskih kori-
tih tip 4 in dvojčku PEHD 2 x 50/4 naslednji kabli, ki jih
uporabljajo Slovenske železnice:

– progovni kabel za lokalne telefonske zveze
– optični kabel za medkrajevne in mednarodne zveze
– energetski kabel za napajanje progovnih signalno-var-

nostnih naprav
– kabel za delovanje signalov na “B” strani postaje
– kabel lokalne telefonije in števcev osi
– kabel za delovanje avtomatike na cestnih prehodih
Naprave bodo tangirane z nadomestno gradnjo želez-

niškega mostu 5-4 na Puconskem potoku v km 39 + 329.76
proge Ormož – Hodoš, prečkale pa bodo Lendavsko cesto
v nadvozu 5-1 v km 39+172.

Naprave se:
– med gradnjo mostu 5-4 prestavi v začasno pločevi-

nasto korito PK 200 pritrjeno na tirni provizorij
– po izgradnji mostu se preložijo v betonska korita tip 4

ter v dve cevi PEHD ∅ 125, v katere se vpihne optični kabel

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGA

22. člen
Vodnogospodarske ureditve in ukrepi
Tehnični pogoji izvedbe izvennivojskega križanja zahte-

vajo znižanje obstoječega mostu na Ledavi in tako spre-
membo (zmanjšanje) dovoljenih pretokov stoletne vode
(Q100) po Ledavi skozi Mursko Soboto.

Posledično se vodnogospodarske ureditve morajo iz-
vesti kot razbremenitev Ledave od sedanjega pretoka
40 m3/sek na predvidenih 12-14 m3/sek (po var. A) ali 8 –
10 m3/sek (po var. B) v Puconski potok, ki se mora ustrezno
regulirati in istočasna zagotovitev poplavne varnosti mesta
Murska Sobota.
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Obe varianti se v zaporedju B – 1. etapa, A – 2. etapa
lahko izvedeta tudi v časovno različnih fazah.

Značilnosti obeh variant:
– varianta A: Ledava se razbremeni preko novega raz-

bremenilnega kanala v dolžini 784 m do opuščene struge
Puconskega potoka, preko melioriranih polj, že takoj po
obstoječem razbremenilnem objektu (zapornicah), ki raz-
bremenjuje Ledavo od 150 m3/sek za presežek preko 40
m3/sek v razbremenilni kanal Ledava – Mura. Novi kanal
odvede v Puconski potok 33 – 35 m3/sek, preostanku 5 –
7 m3/sek pa se v Ledavi takoj za razbremenilnim objektom
za novi kanal priključi še 4 m3/sek zalednih voda iz območja
zahodno od razbremenilnega kanala Ledava – Mura, ki bi jih
speljali pod njim s sifonom ∅ 210. Puconski potok se
regulira od vtoka novega razbremenilnega kanala do sotočja
z Ledavo v dolžini 1988 m. V Ledavo se izteka še Mali Dobel
s 3 m3/sek, ki se sedaj po prečkanju Ledave s sifonom
izteka v Puconski potok. Ledava se očisti in renaturira, zara-
di znižanja praga ob sotočju s Puconskim potokom se ji tudi
znižuje niveleta.

– varianta B: Ledava se razbremeni šele pri sedanjem
vtoku Malega Dobla v Puconski potok tako, da na tem
mestu, preko razbremenilnega kanala v dolžini 180 m odve-
de 33 – 35 m3/sek in dodatne vode melioracijskega siste-
ma Berek v Puconski potok, ki se dolvodno dodatno regulira
do sotočja z Ledavo v dolžini 1433 m. Preostanek – največ
5 – 7 m3/sek preko razdelilnega objekta in dodatnih 3
m3/sek Malega Dobla ali skupaj 8 – 10 m3 ali nekaj več
(melioracije) se odvaja še nadalje v obstoječo renaturirano,
očiščeno in znižano strugo Ledave do sotočja z razbremenil-
nikom – Puconskim potokom.

Zmanjšana struga Ledave se od mostu na Lendavski
ulici (5-1) do nizvodno od železniškega mostu, zaradi grad-
nje obledavske ceste (v razširjeni etapi) pod železniškim
mostom, ustrezno (čimbolj sonaravna izvedba) kanalizira z
desnobrežnim in delno levobrežnim zidom.

Varianta B je namreč za izvedbo izvennivojskega križa-
nja Lendavske ulice z železniško progo dovoljšnja (znižanje
mostu čez Ledavo), varianta A pa boljše rešuje poplavne
vode zahodno od mesta Murska Sobota.

Zaradi izvedbe izvennivojskega križanja pod gladino
podtalnice in poseganja v vodotoke, je potrebno upoštevati
vse ukrepe za preprečitev onesnaženja voda.

Meteorne vode z rekonstruiranih prometnic se šele
preko zbiralnikov, peskolovov in lovilcev olj prečrpava, ozi-
roma spušča ločeno v vodotoke.

Regulacija oziroma razširitev Puconskega potoka se,
ob njegovem poteku ob hišah Ledavskega naselja in Len-
davske ter Klavniške ulice, mora izvesti kot vodotesna stru-
ga (preprečitev precejanja vode iz struge), sama razširitev
pa se naj izvede proti severu oziroma z levo brežino.

23. člen
Odkupi obstoječih objektov
Zaradi gradnje izvennivojskega križanja in krožnega kri-

žišča se odkupi sledeče objekte:
– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem na

parceli številka 75, Lendavska ulica 63, Murska Sobota;
lastnik Baranja Genovefa, Lendavska ul. 63, Murska Sobo-
ta;

– stanovanjska stavba (delno) na parceli številka 73/1;
last KZ Panonka Murska Sobota, Markišavska 3, Murska
Sobota;

– stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje na
parceli št. 73/2, Lendavska ulica 61, Murska Sobota,
lastnik Svetina Marjana, Vinko, Lendavska ulica 61, Mur-
ska Sobota;

– stanovanjska stavba na parceli št. 79, Industrijska
ulica 13; lastnik Flisar Karel, Industrijska ulica 13, Murska
Sobota;

– stanovanjska stavba na parceli št. 3201, Lendavska
ulica 46, Murska Sobota, lastnik Slovenske železnice, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana

– stanovanjska stavba na parc. št. 3818 Lendavska
ulica 65, Murska Sobota, lastnik Kos Emilija in Kos Franc,
Lendavska 65, Murska Sobota

Za izvedbo 2. – razširjene etape – rekonstrukcijo križi-
šča Lendavske in Partizanske ulice je potrebno odkupiti:

– tehtnico s pripadajočim objektom kabine na parc.
št. 3162/2, last Novak Evgena, Černelavci, Gederovska
ulica 40

– stanovanjsko stavbo na parc. št. 56, Lendavska
ul. 44; lastnik Zrim Martin in Zrim Marija, Lendavska ul. 44,
Murska Sobota.

24. člen
Tla
Posege se izvede tako, da se prizadene čim manjše

površine tal. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati
projekt o uporabi rodovitnega dela prsti (vodnogospodarske
ureditve v odprtem prostoru), ki se odstrani in deponira ter
nato uporabi za sanacijo devastiranih kmetijskih površin in
ureditve obcestnega prostora. Med gradnjo se vodi eviden-
ca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za
deponiranje. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna sku-
pnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki. Velik vpliv na
onesnaženje tal med gradnjo v obliki raznosa materiala in
povzročanja prahu je potrebno spremljati in preprečevati z
vlaženjem tal in čiščenjem vozil.

25. člen
Ureditve na območju kmetijskih zemljišč
Na območju regulacij vodotokov in izvedbe novega

razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok (varianta
A) bodo prizadete meliorirane in druge kmetijske površine
ter odvodni sistemi, ki jih je potrebno prilagoditi novemu
stanju in rekonstruirati ter tako zagotoviti nadaljnje nemote-
no delovanje sistemov in obdelovanje.

26. člen
Varovanje območij in objektov naravne in kulturne dedi-

ščine
Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt se nahaja

izven zavarovanega oziroma za zavarovanje predvidenega
območja kulturne dediščine. Na območju posegov izven
pozidanega prostora je potrebno izvesti nadomestne zasadi-
tve ob bregovih regulacij vodotokov ter nove zasaditve ob
novi strugi kanala Ledava – Puconski potok v skladu s pose-
bnim krajinskim načrtom, ki bi zagotavljal ohranjanje in po-
pestritev krajinskega vzorca in biotopov severno od mesta.

27. člen
Varstvo pred hrupom, vibracije in varstvo zraka
Za varstvo pred hrupom je v končni fazi predvidena

pasivna protihrupna zaščita na 15 objektih v območju pose-
ga – to je na objektih Lendavske ulice 65, 65a, 56, 54, 46,
44, 59, 57, Industrijska 29, 33, 50, 52, 25, 23 in Ledav-
sko naselje 3.

Za omilitev vibracij, ki se bodo izrazito povečale v
času gradnje so potrebni ukrepi znotraj organizacije grad-
bišča (delovni čas, mehanizacija v skladu s sodobnimi stan-
dardi, dinamika del, itd.). Onesnaženje zraka, ki se izrazito
poveča v času izgradnje je potrebno omiliti z ukrepi na
gradbišču.
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28. člen
Varstvo pred požarom
Upoštevati je potrebno vse pogoje in predpise po za-

htevah Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Ob rekonstrukcijah in prilagoditvah komunalnih
naprav je potrebno nadomestiti hidrantno omrežje v skladu z
veljavnimi predpisi.

29. člen
Deponiranje viškov materiala
Viški izkopanih materialov, ki so pri posegih izraziti, se

deponirajo v urejene deponije in za urejanje protipoplavnih
nasipov ob reguliranih vodotokih.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

30. člen
Etape izvajanja so na osnovi dosedanjih dogovorov

med investitorjem izvennivojskega prehoda – Republiko Slo-
venijo, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste na eni
strani ter Mestno občino na drugi strani, določene tako, da
se v prvi ali osnovni etapi izvedejo vsi posegi, ki so nujni za
funkcionalno dograditev izvennivojskega križanja in vseh dru-
gih neobhodnih spremljajočih ureditev ter jih financira DRSC
(osnova za ta del L.N. je bil idejni projekt); druga ali razširje-
na (dodatna) etapa pa zajema praviloma ureditve na širšem
območju, ki jih je primerno izvesti kot prilagoditve novemu
stanju in izboljšujejo funkcionalno prometne, oblikovne in
vodnogospodarske pogoje na širšem območju tako po iz-
gradnji izvennivojskega križanja kot tudi že med ali pred
izvedbo. Vsled tega je iz te druge etape primerno že pred
gradnjo valorizirati nekatere rešitve in jih vključiti celo že
pred oziroma med izvedbo prve etape.

Prva etapa
Prvo ali osnovno etapo je primerno izgrajevati po slede-

čih fazah:
– Z regulacijo in ustrezno razširitvijo ter poglobitvijo je

potrebno pripraviti Puconski potok dolvodno od sotočja Ma-
lega Dobla (varianta B) v njega za sprejem dodatnih (razbre-
menjenih) voda Ledave (skupaj 33 – 35 m3/s) v njegovo
strugo vse do sotočja v Ledavo pri čistilni napravi. Vzpore-
dno se pred usmeritvijo razbremenjenih voda Ledave v regu-
lirano strugo Puconskega potoka morajo na tem odseku
zgraditi vsi objekti – to je novi mostovi na nove pretoke (5 –
4 pod železnico, 5–3 dovoz k Panonki, dodatni 5–6 preko
razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok za pot ob
Ledavi, ter nazadnje še razširjeni most 5 – 2 na Lendavski
ulici tako, da je promet po Lendavski čim manj oviran (eno-
smerna prehodnost) ali je že možen obvoz preko novega
mostu preko zemljišča Panonke ob predhodni ureditvi poti
okoli upravnega objekta do Markišavske ulice. Nazadnje se
uredi še vtok iz Ledave v 180 m dolgi razbremenilni kanal
(sedanja struga vtoka Malega Dobla v Puconski potok), raz-
delilni objekt na Ledavi in pod njim novi vtok Malega Dobla
(3 m3/s) v zmanjšano strugo Ledave (8-10 m3/s). Že pred
gradnjo mostu 5-2 je potrebno odkupiti in porušiti hišo Len-
davska ul. št. 63.

– Že takoj po izvedbi razbremenitve Ledave, bi bilo
umestno, ob ustreznem dogovoru med občino in DRSC
pristopiti k nekaterim ureditvam, ki so sicer glede trajne
uporabe po izvedbi vseh posegov del 2. etape oziroma
dodatnih (razširjenih) rešitev, vendar bi jih prav zaradi boljših
rešitev dostopnosti (Ledavsko naselje) in večje pretočnosti
obvozov bilo dobro izvesti že pred glavnimi deli na sami trasi
Lendavske ulice. To je predvsem dodatni most 5.7 na Leda-
vi, ki bi omogočil dostop do Ledavskega naselja (v času

gradnje samega glavnega mostu 5.1 na Lendavski ulici pa
celo obvoz) ter zgraditev (začasno) obvozne ceste pod že-
lezniškim mostom (za osebni promet). Oboje zahteva še
rekonstrukcijo križišča Lendavske in Partizanske ulice, “oble-
davski obvoz” pa še navezavo Partizanske in Ulice ob progi
nanj.

– Pred glavnimi posegi pri nadvozu in krožišču je po-
trebno odkupiti zemljišča in objekte ter jih porušiti na Len-
davski ulici št. 46, 61 in Industrijski ul. št. 18.

– Nato je potrebno izvesti predvidene prestavitve vo-
dov, ostale pa zaščititi ter zagotoviti tudi njihove začasne
povezave.

– Enotno fazo osnovne etape predstavljajo vsi glavni
posegi na koridorju Lendavske ulice – to je izgradnja nove-
ga (znižanega) mostu čez Ledavo, krožišča in nadvoza 4-1
vključno s kesonsko izvedbo na njunem območju ter samo
novo (spuščeno) traso Lendavske ulice med križiščem s
Partizansko ulico in uvozom na BS OMV Istrabenz, vključno
z vsemi spremljajočimi ureditvami in ukrepi. Ta faza se ope-
rativno (zaradi vsaj delnega pretoka prometa) deli na podfa-
ze po podolžnih polovicah (most, keson). Tako se na obmo-
čju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet poteka v
severnem delu ter preko obstoječega prehoda čez železni-
co), nato se ta del zasuje ter zgradi na celotni dolžini severni
del kesona (promet teče po obstoječi trasi Lendavske uli-
ce), nato pa se po izgradnji kesona in nadvoza promet
usmeri na novo Lendavsko ulico, nakar se uredi prej zasuti
del kesona, krožišče in vse ostalo.

Druga – dodatna in razširjena etapa
V drugo ali dodatno etapo praviloma uvrščamo pose-

ge, ki prilagajo ali izboljšujejo stanje v širšem območju novo
nastalim razmeram povzročenim z osnovnim posegom in so
torej odvisni tudi od drugih virov financiranja. To so sledeče
ureditve oziroma faze:

– Dokončna vodnogospodarska ureditev, ki boljše za-
gotavlja protipoplavno varnost mesta in okolice s tem, da
razbremeni Ledavo preko daljšega kanala in daljše regulaci-
je Puconskega potoka že takoj po obstoječi zapornici za
odtokom razbremenilnega kanala Ledava – Mura in tako
omogoča vtok zalednih poplavnih voda iz kasete severoza-
hodno od mesta (pod kanalom) v razbremenjeno Ledavo –
po varianti A. Faza vključuje še novi most na podaljšku
Kopališke ulice (5-5) in rekonstrukcijo le-te.

– Rekonstrukcija križišča Lendavske ulice s Partizan-
sko in obstoječim dovozom do stanovanjskih blokov Len-
davska – sever vključno z:

– ureditvijo obledavske ceste s priključeno Partizansko
in Ulico ob progi, delno v razpoložljivi strugi Ledave pod
železniškim mostom,

– rekonstrukcijo križišča obledavske povezave in In-
dustrijske ulice,

– rekonstrukcijo križišča Klavniške in Industrijske uli-
ce,

– ureditvijo novega dovoza do Ledavskega naselja z
navezavo na križišče Lendavske in Partizanske ulice po ob-
stoječem dovozu k stanovanjskim blokom Lendavska 51,
53, 57, 45, 45a, 45b, 41, 43, preko parc. št. 171, z novim
mostom 5-7 čez Ledavo. S tem je urejen tudi dostop do hiš
Lendavska ul. št. 47, 49 in ni potrebna rekonstrukcija (po-
globitev) obstoječih dovoznih cest na obeh bregovih Ledave
do Lendavske ulice. Ureditve po tej alineji niso obdelane v
idejnem projektu, ki je osnova za izdelavo tega L.N.

– Rešitve nadvoza železniške proge nad Lendavsko
ulico omogočajo v eni poznejših etap tudi razširitev le-tega
proti jugu, s čimer bi se omogočila (zrcalna) ponovitev v
osnovni etapi dvopasovnega vozišča z dvignjenim hodnikom
za pešce in kolesarsko stezo v štiripasovno vozišče z obo-
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jestranskim dvignjenim hodnikom za pešce in kolesarje.
Taka razširitev bi zahtevala tudi odkup stanovanjske hiše (s
stavbiščem) na Lendavski ulici št. 44.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

31. člen
Monitoring
Investitor ter za nekatera področja upravljalec ceste

mora zagotavljati monitoring med gradnjo in v času obrato-
vanja kot to določa Poročilo o vplivih na okolje.

Monitoring se izvaja za sledeče segmente:
– onesnaženje tal – med gradnjo na lokaciji posnetka

ničelnega stanja,
– podzemne vode – v času gradnje in med obratova-

njem zaradi obsežnosti in kompleksnosti posegov,
– površinske vode, hidrografske značilnosti – med

gradnjo (odvodnja, bočna in globinska erozija, pretočnost
strug) in v času obratovanja v okviru vzdrževalnih del na
vodotokih,

– hidrogeološki pojavi – kot nadzor med gradnjo,
– zrak – v času gradnje (onesnaženje s prašnimi delci)

na dveh lokacijah,
– površinske vode kot onesnaženost – med gradnjo na

eni lokaciji, med obratovanjem – za usedalnik in lovilec
mineralnih olj,

– flora, favna, biotopi (ob vodnogospodarskih uredi-
tvah) – med gradnjo in med obratovanjem v sklopu vzdrže-
valnih del,

– hrup – v času gradnje na treh lokacijah, med obrato-
vanjem v vseh (15) objektih v katerih je izvedena pasivna
zaščita (upravljalec ceste).

Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami iz Poročila o vplivih na okolje. Rezultati monito-
ringa so javni in investitor zagotavlja dostopnost podatkov.

Na osnovi rezultatov monitoringa mora investitor izvesti
sledeče dodatne zaščitne ukrepe:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve,
– sanacijo, povečanje ali izgradnjo novih naprav,
– spremembo rabe prostora,
– druge ustrezne ukrepe.

32. člen
Organizacija gradbišča in prometne ureditve v času

gradnje
Investitor in izvajalec sta za čas gradnje dolžna upošte-

vati vse usmeritve iz poročila o vplivih na okolje.
Gradbišče, ki se bo odpiralo po etapah naj se lokacij-

sko čim bolj omejuje na območje, kjer se neposredno izva-
jajo dela. Izvajalec, še posebej pa investitor morata pred
začetkom del po etapah, podrobneje razdelati načrt zača-
snega urejanja prometa (obvozi in dovozi do vseh parcel) na
ožjem območju urejanja ter sodelovati tudi pri načrtovanju in
izvedbi ukrepov na širšem prometnem omrežju mesta Mur-
ska Sobota s ciljem preprečitve večjih prometnih zastojev –
v skladu z določili tega L.N.

Tranzitni promet, predvsem tovornih in večjih vozil se v
času gradnje preusmeri na mrežo državnih glavnih (G) in
regionalnih (R) cest.

Ciljno-izvorni in notranji promet za severo-vzhodni
del mesta iz središča mesta se v času gradnje delno in
občasno usmerja preko gradbišča (na območju nadvoza
in krožišča), delno in občasno pa preko obvozov od križi-
šča Lendavske in Partizanske ulice, po njej ter ob Ledavi
in v strugi (že zmanjšane) Ledave pod železniškim mo-

stom, na Industrijsko ulico ter po njej nazaj na Lendavsko
in ko bo v gradnji širitev mostu preko Puconskega potoka
na Lendavski ulici tudi lahko čez predhodno zgrajen most
preko Puconskega potoka, preko zemljišča Panonke na
Markišavsko ulico. V času gradnje mostu preko Ledave
(5-1) pa je promet potrebno ves čas voditi po opisanem
obvozu ob Ledavi. Lokalne začasne dovoze je v Ledavsko
naselje in tudi k hišam Lendavska 47 in 49 na severni
strani ulice ter hišam Lendavska 44 in 44 a na južni strani
ulice možno izboljšati z (začasnim) mostom čez Ledavo,
severno od obstoječega, preko parcele št. 171 na Ulico
Ledavsko naselje. V primeru trajne izvedbe, ta navezava
omogoča opustitev (rekonstrukcije) obstoječih dovozov
(ulice) Ledavskega naselja in dovozne ceste ob Ledavi za
hišo 47 in 49 na poglobljeno rekonstruirano Lendavsko
cesto. Ciljno-izvorni promet v središče mesta za smer
sever in severovzhod lahko poteka še po Lendavski, Graj-
ski, Kopališki ulici, lokalni cesti Murska Sobota – Marki-
šavci preko železniškega prehoda v nivoju, na Markišav-
sko ulico ter po njej do križišča z Lendavsko in Noršinsko
ulico.

Gradnjo nadvoza in krožišča, je zaradi vsaj delnega
pretoka prometa preko gradbišča možno izvajati tako, da se
na območju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet
ta čas poteka v severnem delu in preko obstoječega preho-
da čez železnico, nato se ta del zasuje ter se zgradi na
celotni dolžini severni del kesona (promet ta čas teče po
obstoječi trasi Lendavske ulice), nato pa se po izgradnji
kesona in nadvoza, promet preusmeri na novo Lendavsko
ulico in krožišče.

Investitor in izvajalec morata prav tako zagotoviti še:
– med izgradnjo zagotavljati nemoteno oskrbo prebi-

valstva in dejavnosti preko komunalnih, energetskih in tele-
komunikacijskih vodov;

– vse prometnice, ki se uporabljajo med gradnjo, prav
tako kot ostale infrastrukturne naprave, po končanih delih
ustrezno sanirati sorazmerno z povzročeno škodo; isto velja
za ostale poškodovane objekte;

– zavarovati gradbišča v smislu zagotovitve varnosti in
nemotene rabe sosednjih objektov;

– na gradbišču povzeti vse varnostne in organizacijske
ukrepe, da se prepreči onesnaženje voda in obremenitve
okolja (hrup, prah, vibracije), ki bi lahko nastajalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter nepri-
merne uporabe gradbene mehanizacije; za primere nezgod
pa zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih ekip in pri-
stojnih inštitucij.

33. člen
Razmejitev in primopredaja
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odse-

kov cest in poti, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvet-
ljave, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov
ter naprav, ki jih v skladu z zakonom o javnih cestah ne bo
prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter pre-
dati potrebno dokumentacijo drugim upravljalcem.

34. člen
Dodatne obveznosti
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih, so

obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– izvesti odkup zemljišč in objektov z zagotovitvijo even-

tuelnih nadomestnih objektov ali stanovanj ter sklepati od-
škodninske sporazume in služnostne pogodbe za vse ne-
premičnine, ki so prizadete s posegom in sodelovati s priza-
detimi lastniki.
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X. TOLERANCE

35. člen
Vse stacionaže in dimenzije (tudi potrebna zemljišča),

navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v
projektni dokumentaciji za pridobitev enotnega dovoljenja
za gradnjo.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev in faznosti izvedbe določenih s
tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnej-
šem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geo-
mehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslab-
šati prostorske, funkcionalne in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

XI. NADZOR

36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja

ohranja sedanja raba prostora.

38. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Mestni občini Murska

Sobota.

39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 35003-5/01
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

SEVNICA

2756. Sklep o javni razpravi investicijskega programa
izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00),
je Občinski svet občine Sevnica na 34. redni seji dne 26. 6.
2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi investicijskega programa
izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne

infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Šentjanž

1. člen
Izvede se javna razprava o Investicijskem programu

izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v
zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelal KIN Poslovne
storitve Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, p. Sevni-
ca, s št. 2, z dne 24. 6. 2002, za območje Krajevne
skupnosti Šentjanž.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgr-

njen v prostorih Krajevne skupnosti Šentjanž, vsak ponede-
ljek, sredo in petek od 7. do 13. ure, trideset dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo dne 17. 7. 2002, s pri-
četkom ob 18. uri, organizirana javna obravnava investi-
cijskega programa na sedežu Krajevne skupnosti Šen-
tjanž.

3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 00603-0001/02
Sevnica, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

2757. Sklep o javni razpravi investicijskega programa
izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00),
je Občinski svet občine Sevnica na 34. redni seji dne 26. 6.
2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi investicijskega programa
izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne

infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Tržišče

1. člen
Izvede se javna razprava o Investicijskem programu

izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v
zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelal KIN Poslovne
storitve Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, p. Sevni-
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ca, s št. 1, z dne 24. 6. 2002, za območje Krajevne
skupnosti Tržišče.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgr-

njen v prostorih Krajevne skupnosti Tržišče, vsak ponede-
ljek, sredo in petek od 7. do 13. ure, trideset dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo dne 24. 7. 2002, s pričet-
kom ob 18. uri, organizirana javna obravnava investicijskega
programa v sejni sobi Gasilskega doma v Tržišču.

3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 00603-0001/01
Sevnica, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

2002

Popravek

V minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec
maj 2002, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 52-2544/02 z
dne 14. 6. 2002, se v predzadnji vrsti odstotek 8,06 pravil-
no glasi: 8,10%.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za financerazrede

Popravek

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1868/02 z dne 6.
5. 2002, se besedilo 1. člena pravilno glasi:

“V pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šo-
lah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95,
66/96, 54/99, 2/01 in 19/01; v nadaljevanju: pravilnik) se
tretji odstavek 5. člena črta.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četr-
ti odstavek.”.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

VLADA
2686. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gra-

du Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem
– Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena 5717

2687. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za
kulturni spomenik državnega pomena 5717

2688. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Kulturnega do-
ma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pome-
na 5718

2689. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne hiše
Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik držav-
nega pomena 5718

2690. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za
kulturni spomenik državnega pomena 5719

2691. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja Gra-
du Pišece za kulturni spomenik državnega pomena 5719

2692. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Hme-
ljnik za kulturni spomenik državnega pomena 5719

2693. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi tehniške dedi-
ščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike dr-
žavnega pomena 5720

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Je-
lendol za kulturni spomenik državnega pomena 5720

2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova
za kulturni spomenik državnega pomena 5720

2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gra-
du Otočec za kulturni spomenik državnega pomena 5721

2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gra-
du in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega
pomena 5721

2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gra-
du Socerb za kulturni spomenik državnega pomena 5722

2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji
dvor za kulturni spomenik državnega pomena 5722

2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi samostana na
Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega
pomena 5722

2701. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in par-
ka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega
pomena 5723

2702. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama
za kulturni spomenik državnega pomena 5723

2703. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu
Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena 5724

2704. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Fer-
rari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena 5724

2705. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščan-
ske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega
pomena 5724

2706. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gra-
du Turjak za kulturni spomenik državnega pomena 5725

2707. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in par-
ka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena 5725

2708. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gra-
du Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega po-
mena 5726

2709. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gra-
du in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega
pomena 5726

2710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine 5726

MINISTRSTVA
2711. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vre-

dnosti stanovanja 5727
2712. Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti 5727

OBČINE
 AJDOVŠČINA

2713. Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdov-
ščina 57395739

2714. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva 5739
BENEDIKT

2746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bene-
dikt za leto 2001 5824
BREZOVICA

2715. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in me-
sta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in  družbenega
plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–
1990, za območje Občine Brezovica 5745

VSEBINA

Stran Stran
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2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomož-
nih objektih 5748

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-
vitvi javnega podjetja 5748

2718. Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednje-
ročnega  družbenega plana občine Ljubljana Vič-Ru-
dnik za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za ob-
močje Občine Brezovica 5748
BOROVNICA

2747. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2002 5824
BRASLOVČE

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopa-
liškem redu 5826
BREŽICE

2719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomož-
nih objektih za potrebe občanov in njihovih družin 5749

2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 – dopolnitev
1999/2 5749

2749. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Peči-
ce iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev
nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice 5826
CERKNO

2750. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih pose-
gih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje 5827

2751. Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v
Občini Cerkno 5829

2752. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi 5830
DOBJE

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvene-
ga načrta za naselje Dobje pri Planini 5751
GORENJA VAS-POLJANE

2722. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja
vas-Poljane 5754

2723. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane 5756

2724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje
Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000 5756
GROSUPLJE

2725. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gro-
suplje 5757

2726. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Do-
brepolje 5764
HRASTNIK

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, do-
polnitev v letu 2002 5772
IG

2753. Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za na-
ravno znamenitost 5830
KAMNIK

2728. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Ter-
me Snovik 5774

2729. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu
območja M1 Pod Skalco 5775

2730. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja
K5 Žale in K16 Žale 5775

2754. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Ob-
čine Kamnik 5830
MURSKA SOBOTA

2755. Odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje
ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z želez-
niško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti 5831
NOVO MESTO

2731. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center
ob Belokranjski cesti v Novem mestu 5775

2732. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine
Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZA-
SNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE
REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA – NO-
VO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vav-
ta vas – Potok) 5781

2733. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukci-
jo regionalne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo me-
sto od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas –
Potok) 5783
SEVNICA

2756. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgrad-
nje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zve-
zi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skup-
nosti Šentjanž 5842

2757. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgrad-
nje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zve-
zi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skup-
nosti Tržišče 5842
SLOVENJ GRADEC

2734. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Me-
stne občine Slovenj Gradec 5786

2735. Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice – Oza-
re (del) Slovenj Gradec 5802

2736. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta “Su-
šilnica“ 5806

2737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
“Ct1-Južni vstop2“ 5806
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

2738. Sklep o višini cen najema grobnih mest za leto 2002 5807
2739. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških

storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah 5807
VIPAVA

2740. Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava 5808
ŽUŽEMBERK

2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk 5819
2742. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk 5821

2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žu-
žemberk 5823

2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine
Žužemberk 5823

2745. Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega programa
za JV Slovenijo 5823
POPRAVEK

 – Popravek minimalne zajamčene donosnosti na vplača-
no čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec maj 2002 5823

– Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v
plačilne razrede 5823

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
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