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2948. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odno-
sov med Republiko Slovenijo in Romunijo podeljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Ionu
Ilescuju, predsedniku Romunije.

Št. 996-01-29/2002
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2949. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Španiji

Odpoklicujem dr. Cirila Štoklja, izrednega in poobla-
ščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji.

Št. 001-19-23/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2950. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Andori

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Kneževini Andori

Odpoklicujem dr. Cirila Štoklja, izrednega in poobla-
ščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini An-
dori s sedežem v Madridu.

Št. 001-19-24/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2951. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kubi

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kubi

Odpoklicujem dr. Cirila Štoklja, izrednega in poobla-
ščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
s sedežem v Madridu.

Št. 001-19-25/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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2952. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalne misije Republike
Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika – vodje Stalne misije Republike
Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
imenujem dr. Cirila Štoklja.

Št. 001-09-24/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2953. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Moldovi

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Moldovi

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Moldovi s sedežem v Budimpešti
imenujem Andreja Gerenčerja.

Št. 001-09-8/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

P R A V I L N I K
o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu iz

maturitetnega predmeta

I
S tem pravilnikom se določi oblika in vsebina obrazca

potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta v
slovenski, slovensko-italijanski in slovensko-madžarski razli-
čici. Potrdilo se izda tistemu, ki v skladu s pravilnikom o
maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,
1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02) uspešno
opravi izpit iz maturitetnega predmeta.

II
Obrazec potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega

predmeta v slovenski različici je velikosti 21 cm x 29,7 cm,
A4 formata in natisnjen na posebnem papirju v 4/2 barvah.

Obrazec potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega
predmeta v slovensko-italijanski različici je velikosti 21 cm x
29,7 cm, A4 formata in natisnjen na posebnem papirju v
5/2 barvah.

Obrazec potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega
predmeta v slovensko-madžarski različici je velikosti 21 cm
x 29,7 cm, A4 formata in natisnjen na posebnem papirju v
5/2 barvah.

III
Obrazec potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega

predmeta v vseh njegovih različicah, ki so navedene v I. in II.
točki tega pravilnika, ima oznako, ki jo določi minister, pri-
stojen za šolstvo ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu
obrazcev.

IV
Potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta

se izdajajo na obrazcih, določenih s tem pravilnikom, ose-
bam, ki so opravile izpit iz maturitetnega predmeta po pravil-
niku iz I. točke tega pravilnika od leta 2002 dalje.

V
Obrazec potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega

predmeta v vseh treh jezikovnih različicah je priloga tega
pravilnika in njegov sestavni del.

VI
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-99/2002
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

MINISTRSTVA

2954. Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu
iz maturitetnega predmeta

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 64/01) in tretjega odstavka 42. člena pravilnika o maturi
(Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96,
26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport
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To potrdilo je izdano na podlagi 3. odstavka 42. člena Pravilnika o maturi (Ur. l. RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02).

Obr. MŠZŠ - 1 PMP - 2000/02
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To potrdilo je izdano na podlagi 3. odstavka 42. člena Pravilnika o maturi (Ur. l. RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02).

Il presente certificato si rilascia ai sensi del terzo comma dell’articolo 42 del Regola-
mento sulla maturità (Gazz. Uff. RS, nn. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96,
5/97, 84/97, 32/98 e 2/02).

Obr. MŠZŠ - 1 IPMP - 30/02
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To potrdilo je izdano na podlagi 3. odstavka 42. člena Pravilnika o maturi (Ur. l. RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02).

A jelen igazolást az Érettségi Szabályzat 42. cikkének 3. bekezdése alapján (a SzK
Hivatalos Lapja 50/93., 52/94., 20/95., 77/95., 1/96., 26/96., 5/97., 84/97., 32/98. és
2/02. sz.) állítottuk ki.

Obr. MŠZŠ - 1 MPMP - 30/02
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2955. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
1. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 1075 Ostrožno, 1074 Spodnja

Hudinja, 1786 Šmarje, 1810 Stična, 1894 Godič, 1906
Suhadole, 1903 Nasovče, 1895 Gozd, 1913 Podhruška,
1891 Županje Njive, 2707 Bevško, 2690 Prapreče, 1885
Potoška vas, 2641 Zagorje, 1886 Zagorje mesto, 1400
Straža, 1507 Grabrovec, 1512 Božakovo in 1517 Dobravi-
ce se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digital-
ni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemlji-
škega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-20/2002
Ljubljana, dne 1. julija 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

USTAVNO SODIŠČE

2956. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Marka Pirjevca iz Logatca, na seji dne
13. 6. 2002

o d l o č i l o:
Člen 13 zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter

o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list
RS, št. 26/90) ni v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija 13. člen zakona o pokopališki in

pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (v nadaljevanju:
ZPPDUP). Meni, da izpodbijana določba o obveznem pokopu
upepeljenih ostankov umrlega na pokopališču oziroma o ob-
veznem razsipanju pepela le na za to določenem kraju nepo-
sredno posega v njegovo pravico, da sam odloča o usodi
svojega upepeljenega telesa. Navaja, da mu 14. člen ustave
zagotavlja enakost, ne glede na vero, vendar se verskim
pritiskom, ki jih izvajata katoliška cerkev in država, lahko izog-
ne le, dokler je živ. Po smrti pa tega ne more storiti, saj je
lahko pokopan le v pokopališko zemljo, ki jo je blagoslovila
katoliška cerkev, oziroma je njegov pepel lahko raztresen le
na posebej določenem kraju, nad katerim se prav tako nahaja

katoliški simbol (križ). Tako ureditev naj bi država vsiljevala
predvsem iz ekonomskih razlogov, saj za opravljanje mono-
polne javne službe zaračunava izredno visoke dajatve. Pobu-
dnik meni, da je sistem pokopališč v primeru pokopavanja
trupel upravičen iz sanitarnih in okoljevarstvenih razlogov, ne
vidi pa nobenega razloga, zakaj svojci oziroma tisti, ki ga
določi pokojnik, ne bi smeli dobiti njegovih upepeljenih ostan-
kov. Navaja še, da 14. člen ustave sicer ne govori o tem, ali
se nanaša le na žive ali tudi na mrtve, vendar je po njegovem
mnenju nesporno, da nekatere človekove pravice in temeljne
svoboščine veljajo tudi po smrti. Dostojanstvo človeka kot
zavedajočega se dela živega sveta tega planeta namreč ni
končano z njegovo smrtjo. Ustavnemu sodišču zato predlaga,
naj izpodbijani člen v delu, ki predpisuje polaganje pepela
pokojnika na pokopališču ali posebej določenem prostoru,
razveljavi in omogoči prevzem pepela svojcem oziroma osebi,
določeni s strani pokojnika.

2. Na podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče državnemu zboru
poslalo pobudo v odgovor. Ustavno sodišče je prejelo poja-
snila državnega zbora, ki jih je poslal Sekretariat za zakonoda-
jo in pravne zadeve državnega zbora po opravljeni obravnavi
na Odboru za infrastrukturo in okolje.

3. Državni zbor meni, da pobuda ni utemeljena. Odgovar-
ja, da izpodbijana zakonska določba izrecno omogoča, da se
lahko pepel iz žare raztrosi tudi na določenem kraju zunaj
pokopališča na podlagi dovoljenja upravnega organa (tretji od-
stavek 13. člena ZPPDUP). Po mnenju državnega zbora je
dovoljenje potrebno zaradi sanitarnih, okoljevarstvenih in splo-
šnih civilizacijskih razlogov. Pojasnjuje, da pokopališč ne uprav-
ljajo verske skupnosti, temveč organizacije, ki opravljajo komu-
nalne storitve, in krajevne skupnosti ter da se pogrebne sveča-
nosti opravljajo v skladu s pokopališkim redom, za urejanje
pokopališč in določanje pokopališkega reda pa je pristojna
občina. Glede navedbe pobudnika, da organi občine posegajo
v načelo enakopravnosti ne glede na vero, državni zbor meni,
da ima pobudnik možnost pravnega sredstva zoper predpis ali
akt, ki to načelo krši. Poudarja, da izpodbijani zakon določa, da
se pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč
opravlja z dostojanstvom in s spoštovanjem do umrlih (4. člen
ZPPDUP) in da je način pokopa in pogrebne svečanosti treba
opraviti v skladu z voljo umrlega ali pa osebe, ki je stalno živela z
njim (drugi odstavek 15. člena ZPPDUP).

4. Tudi vlada v svojem mnenju meni, da ZPPDUP ne
določa, da bi se moral žarni pokop oziroma raztrositev pepela
pokojnika opraviti le na določenem delu pokopališča, ampak
izpodbijano določbo razume tako, da ta pravzaprav omogoča,
da se zunaj pokopališča lahko opravi ne samo raztrositev
pepela, ampak tudi “klasični” pokop, seveda le pod določeni-
mi pogoji, ki jih predpisuje izpodbijani člen in ki morajo biti
izpolnjeni, da se pokop lahko opravi zunaj pokopališča.

5. V zvezi z odgovorom državnega zbora in mnenjem
vlade pobudnik poudarja, da pobuda ne govori o raztresanju
pepela pokojnika, temveč o tem, da je tisti, ki ima dovoljenje
za upepelitev, dolžan pepel izročiti svojcem. Kaj bodo ti nare-
dili z njim, naj bi bilo odvisno od volje preminulega oziroma če
ta ne bi bila izražena, od volje svojcev. Pobudnik ne razume,
kako bi lahko pepel vplival na zdravje ljudi, saj je glavna
sestavina človeškega telesa voda, ostalo pa so temeljni ele-
menti, iz katerih sta zemlja in vesolje. To po pobudnikovi
oceni pomeni, da pri sežigu trupla ostane 1-2 dm3 pepela, v
katerem ni nobene strupene snovi. Nasprotno, okoljevarstve-
ni problem naj bi bila širitev pokopališč. Ne strinja se s trditvijo
zakonodajalca, da izpodbijano ureditev narekujejo splošni
civilizacijski razlogi. Meni, da je civilizacija le ena, vendar z
mnogimi kulturami, v katerih obstajajo različni načini pokopa-
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vanja mrtvih. Navaja, da je evropska kultura zadnjih 2000 let
pod neposrednim in močnim vplivom krščanske cerkve. Po-
kopavanje, kot je v navadi na naših pokopališčih, pa se odvija
na katoliški način. Čeprav pokopališč ne urejajo verske skup-
nosti, po njegovem mnenju vpliva krščanske skupnosti ni
mogoče zanikati. Zatrjuje, da v večjem delu Združenih držav
Amerike in v Avstraliji svojci prosto razpolagajo s pepelom
mrtvih. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi neustavnost
13. člena, tako da za odnos pepela pokojnika ne bo potrebna
vpletenost upravnih ali drugih državnih organov in bodo svojci
lahko razpolagali s pepelom upepeljenega po njegovi želji
oziroma po svojih željah, če želja pokojnika ni bila izražena.

B)–I
6. Po določbi 24. člena ZUstS mora tisti, ki vloži pobudo

za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan,
če predpis, katerega oceno predlaga, neposredno posega v
njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Izpod-
bijana določba pobudniku onemogoča svobodno izbiro načina
hranjenja njegovih posmrtnih ostankov po upepelitvi. Ustavno
sodišče je zato pobudniku priznalo pravni interes ter pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26.
člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
7. ZPPDUP opredeljuje pokopališko in pogrebno dejav-

nost kot tisto dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve
v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v
najem (1. člen). Gre za obvezno lokalno gospodarsko javno
službo (2. člen). Zakon določa, da se dejavnost opravlja na
krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do
umrlih (4. člen).

8. Izpodbijana določba 13. člena ZPPDUP se glasi:
“Pokop se opravi na pokopališču.
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih prime-

rih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega ob-
činskega upravnega organa po predhodnem soglasju za za-
deve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa ob-
čine, kjer se tak pokop opravi.

Na podlagi dovoljenja za notranje zadeve krajevno pri-
stojnega občinskega upravnega organa se lahko pepel iz žare
raztrosi na določenem kraju zunaj pokopališča.”

9. Po zakonski ureditvi pokop ali raztrositev pepela iz
žare zunaj pokopališča torej ni dovoljen, izjemoma se lahko
pepel iz žare raztrosi na določenem kraju zunaj pokopališča
na podlagi dovoljenja upravnega organa, pristojnega za notra-
nje zadeve, za pokop žare s pepelom zunaj pokopališča pa je
potrebno še predhodno soglasje upravnega organa, pristoj-
nega za zdravstvo.

10. Pobudnik nasprotuje ureditvi, po kateri morajo svoj-
ci za pokop žare s pepelom ali za raztrositev pepela zunaj
pokopališča pridobiti dovoljenje, oziroma meni, da bi svojci
morali imeti pravico prosto razpolagati z žaro, brez kakršneko-
li vpletenosti upravnih organov. Zatrjuje sicer kršitev 14. člena
ustave, vendar navedbe o dostojanstvu človeka, ki naj ne bi
bilo končano s smrtjo, oziroma navedbe o tem, da ne more
svobodno odločiti, kje bo užival posmrtni mir, kažejo na more-
bitno kršitev pravic iz 34. člena in 35. člena ustave.

B)–III
11. Ustava v 34. in 35. členu varuje človekovo osebno

dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo varnost in zase-
bnost. Pravica do osebnega dostojanstva posamezniku zago-
tavlja priznanje njegove vrednosti, ki mu gre kot človeku in iz
katere izvira njegova sposobnost samostojnega odločanja. Iz
te človekove lastnosti pa izvira tudi jamstvo osebnostnih pra-
vic. Že ime pove, da so to pravice, ki gredo človeku kot osebi,

kot takemu. Z jamstvom osebnostnih pravic so zagotovljeni
tisti elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z
drugimi določbami ustave (s svobodo vesti, izražanja itn.), a je
šele skupaj z njimi posamezniku dana možnost, da se svobo-
dno razvija in oblikuje svoje življenje v skladu z lastnimi odloči-
tvami (tako ustavno sodišče v odločbi št. U-I-226/95 z dne 8.
7. 1999, Uradni list RS, št. 60/99 in OdlUS VIII, 174).
Ustavnosodna presoja je v ta okvir vključila tudi splošno svo-
bodo ravnanja (npr. v odločbi št. U-I-137/93 z dne 2. 6.
1994, Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62).

12. V okvir splošne svobode ravnanja sodi tudi pravica
posameznika, da odloča o tem, kaj se bo po njegovi smrti
zgodilo z njegovimi posmrtnimi ostanki, to je v obravnavanem
primeru s pepelom pokojnika. Vendar splošna svoboda rav-
nanja ne pomeni neomejene in abstraktne “naravne” svobo-
de. Uresničuje se lahko le v ustavnih okvirih. V vsebinskem
smislu pravica do splošne svobode ravnanja pomeni pravno
določeno svobodo, ki je omejena, toda v teh mejah hkrati tudi
zaščitena. Kot člani družbene skupnosti morajo posamezniki
trpeti omejitve splošne svobode ravnanja, ki jih narekujejo
interesi drugih in skupnosti kot celote. Te omejitve same po
sebi ne pomenijo posega v splošno svobodo ravnanja, tem-
več pomenijo opredelitev njene ustavnopravno varovane vse-
bine. Glede na navedeno je ustavno sodišče moralo najprej
ugotoviti, ali gre pri izpodbijani ureditvi za poseg v ustavno
pravico do splošne svobode ravnanja ali pa izpodbijana uredi-
tev izhaja iz narave pravice same kot njen sestavni del.

13. Odnos do mrtvih je eno temeljnih civilizacijskih vpra-
šanj, zato pri normativnem urejanju obstaja močan javnoprav-
ni interes, ki od države zahteva varovanje določene civilizacij-
ske ravni glede ravnanja z mrtvimi. Z drugega zornega kota to
pomeni, da je država dolžna zagotavljati takšno ravnanje z
mrtvimi, ki izhaja iz prevladujoče civilizacijske ravni odnosa do
mrtvih na njenem območju. V teh mejah se mora gibati zako-
nodajalec pri urejanju vprašanj, povezanih s pokopom umrlih
oziroma z ravnanjem z njihovimi posmrtnimi ostanki, kakršen
je tudi pepel pokojnika. V ta namen lahko določi vsebino
splošne svobode ravnanja tako, da po eni strani zagotavlja
ustrezen odnos do mrtvih, po drugi strani pa glede teh vpra-
šanj varuje in spodbuja socialno sožitje v mejah splošno spre-
jemljivega glede na doseženo stopnjo stanja stvari.

14. Iz zakonodajnega postopka in obrazložitve predloga
ZPPDUP izhaja, da je bil eden od bistvenih namenov zakona
zagotoviti, da se pokopališka in pogrebna dejavnost in seveda v
tem okviru ravnanje s posmrtnimi ostanki pokojnikov opravlja
tako, da sta zagotovljena spoštovanje do umrlih in njihovo
dostojanstvo. S tem, ko je zakonodajalec z izpodbijano ureditvi-
jo določil način pokopa oziroma način ravnanja s posmrtnimi
ostanki, ni omejil posameznikove svobode ravnanja pri odloča-
nju o tem, kako naj se ravna z njegovimi posmrtnimi ostanki,
temveč ji je glede tega njenega vidika določil vsebino, ki jo
narekujeta izkazovanje in ohranjanje dostojanstva in spoštova-
nja do umrlih. Zaradi narave zakonskega urejanja z zakonom ni
mogoče zajeti vseh specifičnih, v dejanskem življenju pojavlja-
jočih se primerov, ki so drugačni od prevladujočih, ki jih ureja
zakon kot splošen predpis, katerega bistvena značilnost je
abstraktnost. Takšnim specifičnim primerom je namenjen tisti
del izpodbijane norme, ki omogoča, da se na podlagi dovolje-
nja pristojnega upravnega organa pepel pokojnika lahko raztro-
si na določenem kraju zunaj pokopališča.

15. Na podlagi navedenega je ustavno sodišče odločilo,
da izpodbijane določbe 13. člena ZPPDUP niso v neskladju z
ustavo.

C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 12. 7. 2002 / Stran 6399

Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Ribičič je dal pritrdilno
ločeno mnenje.

Št. U-I-54/99-14
Ljubljana, dne 13. junija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2957.  Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in
poteku sekundarijata

Na podlagi 14. člena zakona o zdravniški službi (Ura-
dni list RS, št. 98/99) in 9. člena statuta Zdravniške zborni-
ce Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in 113/00)
je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na dopisni seji,
dne 24. 6. 2002 in s soglasjem ministra za zdravje z dne
1. 7. 2002 sprejela

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o vsebini in poteku

sekundarijata

1. člen
V pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni

list RS, št. 83/97, 39/00 in 50/01) se prvi odstavek 2. čle-
na dopolni tako, da se glasi:

“Zdravnik se po diplomi na medicinski fakulteti zaposli
kot zdravnik sekundarij pod vodstvom mentorja v zdravstve-
nem zavodu, ki opravlja bolnišnično dejavnost ali osnovno
zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni
izvajalec) na podlagi odločbe, ki jo izda zbornica.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 119/02
Ljubljana, dne 24. junija 2002.

prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik Skupščine

Zdravniške zbornice Slovenije

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

2958. Sklep o imenovanju okrožne državne tožilke

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) je perso-
nalna komisija na 56. seji dne 27. 2. 2002 sprejela

S K L E P
o imenovanju

Francka Slivnik, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju se imenuje na položaj svetnice.

Št. 9/02
Ljubljana, dne 1. julija 2002.

Državno tožilsvo
Republike Slovenije
Zdenka Cerar l. r.

Generalna državna tožilka

2959. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov oziroma svetnic državnih tožilcev

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99), je perso-
nalna komisija na 61. seji dne 27. 6. 2002 sprejela

S K L E P
o imenovanju

Imenujejo se državni tožilci na položaj svetnikov oziro-
ma svetnic državnih tožilcev:

– Dušana Csipo, okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju,

– Olga Troha, okrožna državna tožilka na okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju,

– Marinka Čakš, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju.

Št. 9/02
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

Državno tožilstvo
Republike Slovenije
Zdenka Cerar l. r.

Generalna državna tožilka
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OBČINE

HAJDINA

2960. Odlok o priključitvi naselja Lancova vas pri Ptuju
k naselju Draženci

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 52/02), 8. člena zakona o imenovanju in eviden-
tiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in
42/86) in na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list
RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na
27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o priključitvi naselja Lancova vas pri Ptuju k

naselju Draženci

1. člen
Na območju Občine Hajdina se naselje Lancova vas pri

Ptuju priključi k naselju Draženci.

2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna ge-

odetska uprava Ptuj na podlagi tega odloka izvede spre-
membe.

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

nem listu RS.

Št. 030-06/99-1
Hajdina, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2961. Odlok o režijskem obratu v Občini Hajdina

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98), 12. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Hajdina (Uradni list RS, št.
50/01) in statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01)
je Občinski svet občine Hajdina na 27. redni seji dne 3. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o režijskem obratu v Občini Hajdina

1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostoj-

na notranja organizacijska enota občinske uprave.

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Hajdina. Režij-

ski obrat bo ob ustanovitvi imel sistemizirana 3. delovna

mesta. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režij-
skem obratu odloča župan oziroma od njega pooblaščena
oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi za-
kon.

3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik

ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je
neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog direktor-
ju občinske uprave.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Hajdina, ozi-

roma tudi izven Občine Hajdina, lahko pa tudi za potrebe
drugih občin, kadar v skladu s predpisi tako določi predstoj-
nik ali od njega pooblaščena oseba.

Stroški režijskega obrata se pokrivajo:
– s plačevanjem cen javnih dobrin (tarife, takse, nado-

mestila in povračila),
– s sredstvi občinskega in občinskih proračunov,
– iz drugih virov.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva

s prodajo blaga in storitev, se stekajo v proračun Občine
Hajdina.

5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni

čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske
uprave občine Hajdina.

6. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
A) obvezne javne službe:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih vo-

da,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih

odpadkov,
– urejanje javne poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin ter drugih tematskih poti,
– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
– pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– javna služba varstva pred požarom;
B) izbirne javne službe:
– urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvet-

ljave in javnih parkirišč v občini,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v obči-

ni,
– izvajanje plakatiranja in oglaševanja,
– izvajanje pogrebnih storitev,
– oskrba naselij z požarno vodo,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj,
– distribucija zemeljskega plina,
– distribucija tople vode oziroma ogrevanja,
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– priložnostna krasitev naselij v občini,
– odvozi kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlaga-

lišč,
– zimska služba,
– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– čiščenje občinskih prostorov,
– zemeljska in manjša gradbena dela,
– vsa druga vzdrževalna dela,
– KTV,
– druge dejavnosti, ki jih občina določi z odlokom.

7. člen
Režijski obrat opravlja dejavnosti iz 6. člena, kadar bi

bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekono-
mično in neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti
koncesijo.

Poleg dejavnosti iz 6. člena režijski obrat s področja
javnih služb opravlja naslednje naloge:

1. strokovne naloge razvoja, načrtovanja, opravljanja in
organiziranja javnih služb,

2. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in oseba-
mi, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb,

3. strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in
izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,

4. naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
5. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor, če ti zahtevajo infrastrukturne objekte
in naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb,

6. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na in-
frastrukturne objekte in naprave, v primerih, ko to ni prene-
seno na izvajalce javnih služb,

7. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks,
prispevkov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na
izvajalce javnih služb,

8. druge naloge, določene z zakonom, predpisom ob-
čine ali programi dela.

8. člen
Za izvajanje ene ali več javnih služb lahko občina usta-

novi javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeli kon-
cesijo v skladu z zakonom in občinskim odlokom. Koncesija
se podeli za dejavnosti, ki jih javna podjetja ne izvajajo
oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih
možnosti ne more in ne sme opravljati. Delo javnih služb in
koncesionarjev koordinira režijski obrat.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 16. člen

odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
3/99).

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 015-04/02-1
Hajdina, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2962. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Draženci

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list
RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na
27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Draženci

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 728/2 – pot in 728/4, k.o. Draženci, v izmeri 122 m2,
pripisano k vložku 168 – javno dobro.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-01/02-1
Hajdina, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2963. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Hajdina

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99
in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 27. redni seji
dne 3. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa uvedba ukrepov na podro-

čju kmetijske politike, ki temeljijo na nacionalnem programu
in aktih Vlade RS, skladno z zakonom o kmetijstvu.

2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zago-

tavljajo za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine
Hajdina:

– iz sredstev proračuna Občine Hajdina,
– iz drugih virov.
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetij-

stva določi Občinski svet občine Hajdina z odlokom o prora-
čunu za tekoče leto.
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3. člen
Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Hajdina

se finančna sredstva usmerjajo v:

A) investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v
integrirano pridelavo, sonaravno usmerjenih kmetij, kmeto-
vanju na zavarovanih območjih in priprava zemlje za ozeleni-
tev strnišč,

B) uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji,
preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje anali-
ze krme,

C) spodbujanje vrtnarske proizvodnje,

D) sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,

E) urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, nama-
kanje, osuševanje in analiza zemlje),

F) pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in sa-
mozaposlitve na kmetiji,

G) sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, raz-
stavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva.

4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajal-

ci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Hajdina, s slovenskim državljanstvom ter pravne ose-
be (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih
družbah), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini
Hajdina, če ta pravilnik ne določa drugače, ter davčni zave-
zanci s področja kmetijstva. Vloge s prilogami se dajejo na
upravi občine.

5. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na pod-

lagi javnega razpisa, ki ga za posamezno proračunsko leto
objavi župan Občine Hajdina v sredstvih javnega obveščanja
in mora vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva javnega
razpisa za posamezno proračunsko leto,

– višino razpisanih sredstev,

– upravičenci do interventnih sredstev,

– rok za prijavo na javno razpis, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo
prošnje,

– pogoje pod katerimi se dovoljujejo intervencije,

– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k zahtevku.

Vlagatelji so upravičeni do finančnih intervencij za izva-
janje ukrepov po tem pravilniku od dneva poteka razpisa v
prejšnjem proračunskem letu.

6. člen
O dodelitvi finančnih intervencij po tem pravilniku odlo-

ča Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Hajdina.

7. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja nad-

zorni odbor in komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor

dolžan takoj vrniti sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

II. UKREPI

8. člen
Sredstva so namenjena za:
A) Investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v

integrirano predelavo, sonaravnemu usmerjanju kmetij, kme-
tovanju na zavarovanem območju in priprava zemlje za oze-
lenitev strnišč.

Sofinancira se spodbujanje integriranih in ekološko
sprejemljivih tehnologij kmetovanja, vzpodbujanje primernih
oblik kmetovanja na zavarovanem območju in priprava zem-
lje za strniščne posevke v višini do največ 50%.

Pogoj: predložitev dokazil o velikosti posameznih par-
cel ter dokazilo o setvi posamezne kulture za ozelenitev.

B) Uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmeti-
ji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje
analize krme

1. Regresira se umetno osemenjevanje krav, telic, svinj,
kobil in drobnice iz kmečke reje v višini do največ 50%.
Regresira se samo prva osemenitev. Pogoj: predložitev po-
trdila o plačilu storitve ali seznam osemenitev, ki ga pripravi
Kmetijski gozdarski zavod Ptuj.

2. Regresira se zdravstveno varstvo živali kmečke reje,
vključno s čebelami (preventiva) v višini do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.

3. regresira zatiranje glodalcev (deratizacija) v višini do
največ 50%. Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.

4. Regresira se analiza krme za namen pomoči pri
izračunu krmnih obrokov za živali kmečke reje v višini do
največ 80%. Pogoj predložitev dokazila o plačilu storitve.

C) Spodbujanje vrtnarske proizvodnje.
Regresira se:
– spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na

manjših kmetijah,
– povečanje pridelave tržno zanimivih vrtnin,
– povečanje površin pod okrasnimi rastlinami,
– povečanje površin pod plastenjaki in stekljenjaki,
tako, da se regresira nakup plastenjakov od 150 do

500 m2, stekljenjakov od 50 m2, naprej, nakup nizkih tune-
lov in nakup oziroma ureditev manjđih hladilnic do 100 m2, v
viđini do največ 20% od predračunske vrednosti.

Pogoj: predložitev potrdila o plačilu.
D) Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev. Regresi-

ra se testiranje strojev (škropilnic, pršilnikov in sejalnic) v
višini do največ 80%.

Pogoj: predložitev potrdila o opravljenem testu in potr-
dila o plačilu storitve.

E) Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, nama-
kanje osuševanje in analiza zemlje).

Agromelioracije: – sofinancirajo se manjša zemeljska
dela in apnenje tal na podlagi analiz v smislu povečanja
proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50
do 4 ha na lastnika pri čemer je potrebno upoštevati pogoje
varovanja okolja do višine največ 50% investicije.

Pogoji:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne kon-

strukcije,
– ekonomska upravičenost investicije, ki jo potrdi Kme-

tijska svetovalna služba,
– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za

spremembo gozdne površine v kmetijske,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno dokumentacijo,
– predložitev dokazila o plačilu.
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Namakanje in osuševanje:
Sofinancira se preprečevanje posledic suše in moče,

ter ekonomičnosti proizvodnje: program namakanja in izsu-
ševanja zemljišč za pridelavo vrtnin, poljščin in travinja, ter
trajnih nasadov. Podpora v višini do največ 30% vrednosti
investicije.

Pogoji: pozitivno mnenje Kmetijske svetovalne službe,
projekt namakanja, urejena dokumentacija, predložitev do-
kazila o plačilu.

Analiza zemlje:
Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in

apnenju kmetijskih površin v višini do 70%, specialne za
tržno pridelavo vrtnin pa do največ 50%.

Pogoj: predložitev dokazila o plačilu.
F) Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in sa-

mozaposlovanja na kmetiji.
Namen ukrepa je:
1. ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabil-

nih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti ali samozaposli-
tve na kmetiji.

Sofinancira se do največ 30% predračunske vrednosti
razvojnega programa kmetije.

Pogoj: individualno predloženi projekti, iz katerih je
razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in
viri financiranja ter pričakovan efekt realiziranega programa;
ob samozaposlitvi še ustrezno dokazilo in dokazilo o plačilu.

G) Sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, raz-
stavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva

Sofinancira se strokovni napredek in prenos znanja v
prakso, predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne
kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovo-
sti in uresničitev razvojnih programov Občine Hajdina. Pod-
pore so namenjene za naslednja področja:

– izobraževanje kmetov in podeželskih žena, ter mladi-
ne – financira se do 70% vrednosti programa za posamezno
društvo,

– delo strokovnih društev s področja kmetijstva – fi-
nancira se do 50% vrednosti programa,

– razstave, demonstracije, posvete – financira se do
50% vrednosti programa.

Pogoj: Predložen ovrednoten program dela za posa-
mezno društvo za tekoče leto in seznam članov.

Do subvencij so upravičena strokovna društva, v katera
so vključeni občani Občine Hajdina, ne glede na sedež
društva.

III. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Hajdina, št. 320-01/99-3 z dne 19. 4. 2001.

10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 320-01/99-4
Hajdina, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2964. Sprememba pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere za kreditiranje programov za
pospeševanje malega gospodarstva v Občini
Hajdina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 27.
redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o subvencioniranju obrestne mere za

kreditiranje programov za pospeševanje malega
gospodarstva v Občini Hajdina

1. člen
V pravilniku o subvencioniranju obrestne mere za kre-

ditiranje programov za pospeševanje malega gospodarstva v
Občini Hajdina, se v 2. členu črta 3. točka.

2. člen
Sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 313-01/99-3/1
Hajdina, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

MISLINJA

2965. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odl. US RS št. U-I-144/94-18, 57/94
in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 –
odl. US in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 20. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečišče-
no besedilo, 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na
36. seji dne 8. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu

Občine Mislinja za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,

št. 109/01) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Konto Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 516,166.200
TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 310,277.000

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706) 250,933.000

700 Davek na dohodek in dobiček 216,394.000
703 Davki na premoženje 15,372.000
704 Domači davki na blago in storitve 19,167.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+714) 59,344.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 37,257.000

711 Takse in pristojbine 3,099.000
712 Denarne kazni 8.000
713 Prihodki prodaje blaga in storitev 266.000
714 Drugi nedavčni prihodki 18,714.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10,700.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1,800.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 8,900.000
73 PREJETE DONACIJE 4,250.400

730 Prejete donacije iz domačih virov 4,250.400
74 TRANSFERNI PRIHODKI 190,938.800

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančni institucij 190,938.800

II. SKUPAJ ODHODKI 575,448.265
(40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI 160,405.000
(400+401+402+403+404+409)

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 25,850.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 3,940.000
402 Izdatki za blago in storitve 127,625.000
403 Plačila domačih obresti 90.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 2,900.000

41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+414) 182,443.265

410 Subvencije 5,110.000
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 83,016.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 21,549.000
413 Drugi tekoči domači transferi

(4130+4131+4132+4133) 72,768.265
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 224,600.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 224,600.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8,000.000

430 Investicijski transferi 8,000.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -59,282.065
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)

B) Račun finančnih terjatev in naložb

Konto Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) 180.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 180.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 180.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila 180.000
441 Povečanje kapitalskih deležev

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -59,282.065
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV) - (II. + V)

C) Račun financiranja

Konto Proračun leta 2002

VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 0

IX. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 400.000
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.) -400.000

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (VII. - X) -59,682.065

2. člen
Doda se nov 5.a) člen, ki se glasi:
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahte-

vale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka –
konto v proračunu tekočega leta. Te obveznosti lahko pre-
vzema v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna in
če je to potrebno za nemoteno delovanje občine, oziroma,
če občinski svet s sklepom opredeli investicijo kot večletno.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40302/0001/2001
Mislinja, dne 8. maja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.
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MOZIRJE

2966. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi
organiziranosti in preoblikovanju javnega
podjetja Komunala Mozirje

Na podlagi 25., 28., 75. in 78. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in
12/99), 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo
zgornjesavinjskih občin št. 5/99, 1/00, 1/01), 16. člena
statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih ob-
čin št. 3/99, 7/00), 16. člena statuta Občine Ljubno (Ura-
dno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99), 16. člena
statuta Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin
št. 5/99) ter sporazuma o razdelitvi premoženja bivše Obči-
ne Mozirje II. Del (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št.
7/00), je Občinski svet občine Mozirje na 28. redni seji,
dne 26. 6. 2002, Občinski svet občine Nazarje, na 2.
korespondenčni seji, dne 2. 7. 2002, Občinski svet občine
Ljubno, na 8. korespondenčni seji, dne 27. 6. 2002 in
Občinski svet občine Luče na 19. redni seji dne 1. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uskladitvi organiziranosti

in preoblikovanju javnega podjetja Komunala
Mozirje

1. člen
Besedilo 7. člena odloka se spremeni, tako, da se

glasi:
Osnovni kapital javnega podjetja je 57,301.000 SIT in

je ugotovljen na podlagi zaključnega računa za leto 1999.
Osnovni vložki in poslovni deleži so določeni na podla-

gi 4. člena dogovora o ugotovitvi stanja v JP Komunala
Mozirje na dan 31. 12. 1999 in so naslednji:

Občina Osnovni vložek v SIT Poslovni delež v %

Mozirje 24,066.420 42,00
Nazarje 20,003.779,10 34,91
Ljubno 8,245.613,90 14,39
Luče 4,985.187,00 8,70

Revalorizacijski popravek kapitala javnega podjetja zna-
ša 4,354.677,84 SIT in je ugotovljen na podlagi zaključne-
ga računa za leto 1999. Deli se na občine Mozirje, Nazarje,
Ljubno in Luče po enakih poslovnih deležih kot osnovni
kapital.

Osnovni kapital se lahko poveča z dodatno vlogo usta-
noviteljice ali z vključitvijo novih družbenikov. Sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala in o vključitvi novih družbenikov
sprejmejo ustanoviteljice sporazumno.

Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da
se vplačajo denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki ali
tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček jav-
nega podjetja.

Osnovni kapital se lahko zmanjša po sklepu ustanovite-
ljice po zakonu.

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena odloka in se

glasi:
– Občina Mozirje 24.066 glasov,
– Občina Nazarje 20.004 glasov,
– Občina Ljubno 8.246 glasov,
– Občina Luče 4.985 glasov.

3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 28/06.02
Mozirje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l. r.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

Župan
Občine Luče

Mirko Zamernik l. r.

2967. Spremembe statuta Občine Mozirje

Na podlagi 64. 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) in 130. člena statuta Občine
Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99,
1/00 in 1/01) je Občinski svet občine Mozirje na 28. redni
seji dne 26. 6. sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Mozirje

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 44. člena tako, da se glasi:
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti Mozirje šteje enajst članov, Svet
krajevne skupnosti Rečica ob Savinji pa devet članov.

2. člen
Te spremembe statuta Občine Mozirje začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 28/06-02
Mozirje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

2968. Odlok o vodovarstvenem območju vodnih virov
Keber, Planinšek in Okence

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/86), uredbe o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in
35/01), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.



Stran 6406 / Št. 61 / 12. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

10/91), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 18. člena
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinj-
skih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01) je Občinski svet občine
Mozirje v nadaljevanju 28. redne seje dne 3. 7. 2002 spre-
jel

O D L O K
o vodovarstvenem območju vodnih virov Keber,

Planinšek in Okence

I. SPLOŠE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in higienska neo-

porečnost pitne vode je s tem odlokom določeno vodovar-
stveno območje z vodovarstvenimi conami in ukrepi za zava-
rovanje vodnih virov Keber, Planinšek in Okence na Golteh
v Občini Mozirje.

Namen odloka je zavarovanje vodnega vira pred na-
ključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škod-
ljivo vplivati na higiensko oporečnost in kakovost pitne vode.

2. člen
Odlok ureja tudi režim gradnje, prometa in gospodar-

ske dejavnosti v vodovarstvenih območjih vodnega vira.

3. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika v ka-

terem podzemna voda odteka v smeri zajetja in območje iz
katerega padavinske in površinske sladke vode napajajo del
vodonosnika iz katerega podzemna voda odteka v smeri
zajetja ali območje iz katerega je možen vpliv na zajem vode
za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih vodotokov.
Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesna-
ženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdravstve-
no oporečnost vode ali njeno količino.

Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito
zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvene cone (pasove):

– notranja vodovarstvena cona – CONA I, območje
najstrožje sanitarne zaščite,

– zunanja vodovarstvena cona – CONA II, območje
stroge sanitarne zaščite in

– vplivna vodovarstvena cona – CONA III, območje z
blagim režimom zaščite.

Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi
mejami vplivne vodovarstvene cone – CONE III.

Obseg vodovarstvenih con je grafično prikazan na pri-
logah iz elaborata Strokovne podlage za zaščito vodnih virov
Keber, Planinšek in Okence na Golteh, arh. št.: K-II-30d/c-
2/01, izdelano november 2001, avtor Darko Petauer, dipl.
inž. geol., ki so sestavni del odloka. V prilogi odloka parcel-
ne številke, so podane katastrske številke parcel, ki so
zajete z vodovarstvenimi conami.

4. člen
Za vodovarstvene cone velja načelo, da se ukrepi za-

ostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za
bolj oddaljeno cono veljajo tudi za varstveno cono, ki je bliže
zajetju.

Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni je
potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti sana-
cijska dela.

Za vsak poseg v vodovarstveno cono morajo investitorji
pridobiti vodno dovoljenje.

II. NEPOSREDNA ZAŠČITA ZAJETJA

5. člen
Neposredna zaščita zajetja zajema neposredno okoli-

co objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na
količino in kakovost pitne vode. Objekt mora biti zaščiten
pred vstopom nepooblaščenih oseb.

Prostor okoli objekta v izmeri od 100 m2 mora biti
zaščiten z zaščitno ograjo. Prepovedan je vsak poseg z
izjemo vzdrževanja in gradnje objektov zajema za pitno ali
termalno vodo.

III. NOTRANJA VODOVARSTVENA CONA – CONA I

6. člen
Notranja vodovarstvena cona – CONA I je območje

najstrožje sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje
zajetja ali črpališča. S to cono (pasom) se varuje neposre-
dna okolica zajetja, kjer je možno zelo hitro onesnaženje
podtalnice.

7. člen
Vodovarstveni ukrepi v notranji vodovarstveni coni –

CONI I. ni dovoljeno:
– posegati v prostor, razen za potrebe vodovoda,
– goloseki na gozdnih območjih,
– uporabljati kakršnakoli gnojila, škropiva in ostala agro-

tehnična sredstva,
– gradnja novih prometnic, obstoječe lokalne in regio-

nalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da mete-
orne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na
minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,

– izkopavanje gramoza, peskov ali odpiranje kamnolo-
mov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,

– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe
je možno samo adaptirati, adaptacija stanovanjskih hiš je
možna pod pogojem, da se ne poveča skupna površina
stavbe (objektov), da se odpadne vode odvajajo v javno
kanalizacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v vodote-
sno greznico, da se dvorišče izvede v vodotesni in oljeod-
porni obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodote-
snega lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstve-
nega območja, lastnik pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja z izvajalcem javne službe sklene pogodbo o rednem
praznjenju greznice in lovilca olj, o izvedbi preizkusa vodote-
snosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu greznice
in lovilca olj vsako leto.

Posebni pogoji
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem

območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega druž-
benega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.

IV. ZUNANJA VODOVARSTVENA CONA – CONA II

8. člen
Zunanja vodovarstvena cona – CONA II je območje

stroge sanitarne zaščite, obsega del vodonosnika iz katere-
ga priteče podtalnica v 365 dneh do zajetja. Potovalni čas
temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij po-
časi razgradljivih polutantov.

9. člen
Vodovarstveni ukrepi v zunanji vodovarstveni coni –

CONI II: ni dovoljeno:
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– uporabljati fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na
osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline,
krezola in drugih škodljivih snovi, polivanje gnojnice, gnojev-
ke, odpadnih in čistilnih blat, mulja in komposta ter podo-
bnih snovi, gnojenje s hlevskim gnojem,

– lahka tla: od spravila posevkov do 15. 2. (uredba),
oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov do
15. 2. oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– gnojenje z rudninskimi gnojili,
– zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1. (ured-

ba), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustrez-
nih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do 15. 2.,
oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen,

– graditi stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živino-
rejskih farm,

– graditi greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, poniko-
valnic in smetišč, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati
in zagotoviti vodotesnost,

– predelavati lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,

– izvajati golosečnje v gozdovih,
– izkopavati gramoza, peskov ali odpiranje kamnolo-

mov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– graditi novih prometnic, obstoječe lokalne in regio-

nalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da mete-
orne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na
minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,

– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.

Dovoljeno je:
– graditi nadomestne stanovanjske objekte, adaptirati

stanovanjske hiše, industrijske obrate in
– skladišča nevarnih snovi pod pogojem, da se ne

poveča skupna površina stavbe (objektov), da se odpadne
vode odvajajo v javno kanalizacijo ali začasno do izgradnje
kanalizacije v vodotesno greznico, da se dvorišče izvede v
vodotesni in oljeodporni obliki, padavinske vode pa se odva-
jajo preko vodotesnega lovilca olj s koalescentnim filtrom
izven vodovarstvenega območja, investitor mora imeti pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja z izvajalcem javne službe
sklenjeno pogodbo o rednem praznjenju greznice in lovilca
olj, o izvedbi preizkusa vodotesnosti greznice in lovilca olj in
obveznem pregledu greznice in lovilca olj vsako leto. Veli-
kost cistern zadošča le za nujne krajevne potrebe, postavlja-
jo se v armiranobetonske vodotesne jame, ki nimajo nepo-
srednega stika s kanalizacijo in imajo najmanj enako kori-
stno prostornino kot cisterne – iz takšnih jam se deževnica
prečrpava preko lovilcev olj in odvaja izven vodovarstvenega
območja,

– obstoječa naselja, čista industrija se ohranijo, vendar
ne smejo povečati svojega obsega, uredi se varen odtok
odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,

– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe in:
– obstoječa živinoreja se ohrani, število živine mora biti

v skladu z uredbo, gnojišča morajo biti urejena, da ni mož-
nosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico,

– minimalna obdelava tal,
– uporaba hlevskega gnoja na osnovi potreb rastlin in

samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki v skladu z uredbo,

– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upošte-

vanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
vi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni letni
vnos dušika ne sme preseči količin določenih v 5. členu
uredbe, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste –
priloga 4.0,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri skozi vse leto pokrita z rastlinsko odejo,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja.

Posebni pogoji
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem vodovar-

stvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste,
proge…) in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objek-
tov (industrijski, skladišča…) posebnega družbenega pome-
na – določi Ministrstvo za okolje in prostor.

V. VPLIVNA VODOVARSTVENA CONA – CONA III

10. člen
Vplivna vodovarstvena cona – CONA III je območje z

blagim režimom zaščite. CONA III zajema celotno napajalno
območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v
smeri zajetja ali črpališča in območja od koder se lahko
onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje
vodonosnika, ali se lahko onesnažena podtalnica sosednje-
ga vodonosnika drenira v napajalno območje obravnavane-
ga vodonosnika.

11. člen
Varstveni ukrepi v vplivni vodovarstveni coni – CONI III:

ni dovoljeno:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osno-

vi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezo-
la in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi in komposta z neomejeno rabo:

– Zemljišča z zeleno odejo:
– na lahkih tleh od 15. 10. do 31. 1. (Uredba),

oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 11. do
15. 1. (uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– Druga zemljišča – njive:
– z zaoravanjem žetvenih ostankov:

– na lahkih tleh od 1. 10. do 15. 2. (uredba), oziro-
ma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih raziskav
dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 10. do
31. 1. (uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– brez zaoravanja žetvenih ostankov:
– od spravila posevkov do 15. 2. (uredba), oziroma

do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih raziskav
dokazano varen,

– gnojenje s hlevskim gnojem
– lahka tla: od spravila posevkov do 15. 2. (uredba),

oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov do
15. 2., oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,
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– gnojenje z rudninskimi gnojili,
– zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1.

(uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do
15. 2., oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno,
– izkopavanje gramoza, peskov ali odpiranje novih

kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje, da
obratovanje kamnoloma ne ogroža podzemne vode.

Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista

industrija in obrt na območju opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanaliza-

cije in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovolje-

ni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahkotekočih naftnih deri-

vatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečuje-
jo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevar-
nih snovi je potrebno takoj sanirati,

– izgradnja prometnic regionalnega ali medržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,

– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,

– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem pro-
cesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,

– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armirano-
betonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,

– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov,
ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevar-
nih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prosto-
rov. Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih in nevarnih
snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,

– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,

– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podzemne
vode hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih
snovi je potrebno takoj sanirati,

– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe in:
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, število

glav velike živine (GVŽ) se določi v skladu s 4. členom
uredbe,

– uporaba hlevskega gnoja na osnovi potreb rastlin
in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
letni vnos v skladu z uredbo,

– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na osnovi po-
treb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob
upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineral-
nih snovi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni
letni vnos dušika ne sme preseči količin določenih v 5.
členu uredbe, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravlje-
nih ustreznih raziskav dokazano varen,

– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne
liste – tabela, priloga 4.0,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z ratlinsko odejo skozi vse leto,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetve-
nih odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja.

Posebni pogoji
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem vodovarstve-

nem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, pro-
ge…) in obratovanje obstoječih in izgradnja novih objektov
(industrijski, skladišča nevarnih snovi, deponije komunalnih
odpadkov) posebnega družbenega pomena – določi Mini-
strstvo za okolje in prostor.

VI. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA

12. člen
Vodovarstveno območje se označi s tablami in promet-

nimi znaki.

VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe. Kadar je vir v uporabi zdravstveno sani-
tarna inšpekcija (če vir ni v uporabi inšpekcija za okolje),
občinska nadzorna služba, upravljavec vodovoda in policija.

14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določila 5.,
7., 9., in 11. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe
ali posameznik, ki krši določila 5., 7., 9., in 11. člena tega
odloka.

15. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z

opustitvijo vodovarstvenih ukrepov je odškodninsko odgo-
voren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in od-
prave škode.

Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja ško-
de in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.

Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopa-
nja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija
je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o mož-
nem odstopanju in utemeljitev izdela na zahtevo upravljavca
zajetja pooblaščena strokovna institucija.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe iz

tega odloka je dolžan zagotoviti upravljavec objektov v enem
letu od dneva uveljavitve tega odloka.

Lastniki oziroma upravljavci objektov in zemljišč ter iz-
vajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi
razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v notranji
vodovarstveni coni – CONI I, v roku 2 let v zunanji vodovar-
stveni coni – CONI II in v roku petih let v vplivni vodovarstve-
ni coni – CONI III od dneva uveljavitve tega odloka.

17. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sanacij-

skimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljavca
zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotov-
ljen povzročitelj škode po 13. členu tega odloka.

Upravljavec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju ško-
de. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne
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izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljavec
vodovoda na stroške lastnika vodovoda.

18. člen
V primerih ko lastniki oziroma upravljavci objektov in

zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo za-
gotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi
del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja
v skladu s sanacijskim programom upravljavec vodovoda.

19. člen
Če bo z ukrepi iz 5., 7., 9. in 11. člena tega odloka

povzročena škoda oziroma izguba zaradi omejitev v kmetij-
ski pridelavi, ima prizadeti lastnik kmetijskega zemljišča pra-
vico do nadomestila po splošnih predpisih o odškodnini.

Nadomestilo je dolžan poravnati upravljavec vodovoda
oziroma zajetij, katerih zaledje je s tem odlokom zaščiteno.

20. člen
Vsi lokacijski postopki, pričeti v vodovarstvenih conah

pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skladu s pogoji
zaščite, ki je predvidena v vodovarstveni coni, v kateri se
nahaja lokacija.

21. člen
Upravljavec zajetij je dolžan spremljati spremembe stro-

kovne metodologije določevanja varstvenih con in ukrepov
ter zakonodaje s področja varovanja vodnih virov in predla-
gati lastniku ustrezne spremembe tega odloka.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 28/06-02
Mozirje, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

PRILOGA: katastrske številke parcel v vodovarstvenih
conah vodnega vira:

KEBER I, II

I. VODOVARSTVENA delno 611/1, 611/2, 639/1,
CONA, parcele 639/3, 903/2, 904,

905/3, 905/5
celota

II. VODOVARSTVENA delno  903/2, 905/1, 905/2,
CONA, parcele 905/3, 905/4, 905/5

celota 906

III. VODOVARSTVENA delno 395/35, 395/36,
CONA, parcele 395/38, 641/5

celota 76/1, 76/2, 76/3, 76/4,
76/5, 76/6, 391/1,
391/2, 391/3, 391/4,
391/5, 395/16, 395/17,
395/37, 640, 641/3,
641/4

PLANINŠEK
I. VODOVARSTVENA delno 895, 902, 903/1, 905/3
CONA, parcele celota

II. VODOVARSTVENA delno 901, 903/2
CONA, parcele celota

III. VODOVARSTVENA delno  641/5
CONA, parcele celota

OKENCE
I. VODOVARSTVENA delno  912/2
CONA, parcele celota

II. VODOVARSTVENA delno 912/2, 914/4
CONA, parcele celota

III. VODOVARSTVENA delno  912/2, 912/3, 914/4
CONA, parcele celota  89/6

2969. Odlok o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter 9. člena statuta Občine Mozirje (Ura-
dno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01)
je Občinski svet občine Mozirje na 28. redni seji dne 26. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o ureditvenem načrtu za naselje

Podrožnik (v nadaljnjem besedilu: UN Podrožnik), ki ga je
izdelal Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o. v maju 2002, št.
projekta: 1867/01-UN.

2. člen
Ureditveni načrt Podrožnik temelji na dolgoročnem pla-

nu Občine Mozirje za obdobje 1986–2000 ter spremem-
bah in dopolnitvah dolgoročnega plana, dopolnjenega leta
1989 ter družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986-1990, usklajenega leta 1989. S spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje je bilo v sklopu ureditvenega območja Mozirje za
poselitev določeno območje Podrožnika. V ta namen je bila
organizirana Urbanistična delavnica, ki je potekala v Mozirju
v avgustu in septembru leta 2000.

Ureditveni načrt vsebuje:
1.  Tekstualni del

– besedilo odloka z obrazložitvijo
– pogoji in soglasja pristojnih organov,
organizacij in ministrstev

2.  Grafični del
1. Širši prikaz  M1: 50000
2. Načini urejanja – Izris iz DP  M1: 5000
3. Raba prostora – Izris iz DP  M1: 5000
4.1 Izris iz katastrskega načrta / Mozirje

– Parcelno stanje  M1: 1000
4.2 Izris iz katastrskega načrta / Mozirje

– Parcelno stanje  M1: 2880
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4.3 Izris iz katastrskega načrta / Brezje
– Parcelno stanje  M1: 2880

4.4  Izris iz katastrskega načrta / Ljubija
– Parcelno stanje  M1: 2880

5. Obstoječe stanje  M1: 1000
6.  Lastniško stanje  M1: 1000
7.  Inventarizacija objektov  M1: 1000
8.  Arhitektonska ureditvena situacija  M1: 1000
9.  Situacija zazelenitve  M1: 1000
10.1  Načrt gradbenih parcel  M1: 1000
10.2  Načrt gradbenih parcel

– kotirana situacija  M1: 1000
11.  Komunalna infrastruktura  M1: 1000
12.  Prečni prerez z veduto na Sv. Rok

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Meja UN Podrožnik poteka od skrajne zahodne konice

obravnavanega območja, v smeri urinega kazalca kot sledi.
Meja najprej poteka po jugozahodni stranici ceste Mo-

zirje–Žekovec – parcela 697/2, kjer obide parcelo 668/1
po njeni zahodni in južni meji ter preskoči na severno mejo
ceste Šentrupert–Logarska dolina – parcela 668/6 in se
nadaljuje v vzhodni smeri mimo bencinskega servisa. Tu
obkroži malo parcelo 96/6 po severni strani in preide na
severno mejo cestne parcele 807/3 do parcele 58, kjer se
preusmeri po njeni vzhodni meji, naprej po vzhodni meji
parcele 56 in deloma po njeni severni meji.

V nadaljevanju preseka ozek del parcele 48/1, steče
po vzhodni meji parcele 48/2, preseka širši del parcele
48/1 in v isti smeri še parcelo 41/1. Nadaljuje se po delu
njene severne meje, večji del pa jo preseka in gre deloma
po severni meji parcele 41/6, se nadaljuje po vzhodni in
severni meji parcele 41/2 in deloma po jugovzhodni meji
ceste 876 Ljubija–Lepa njiva.

Nadalje preseka omenjeno cesto in gre po severo-
vzhodni meji parcele 80/2, po njeni severni meji, naprej po
vzhodni in delu severne meje parcele 888, nadaljuje po
severni meji parcele 889 in se nadaljuje po lomljeni severni
meji parcele 888.

Na stiku s parcelo 764/2 steče po njeni vzhodni meji,
naprej po vzhodni meji parcele 764/1, se preusmeri po
severni meji parcele 766/1, po severni meji parcele 766/2
in se preusmeri po zahodni meji parcele 767. Zopet se
prelomi po severni meji parcele 97, nadaljuje po severni meji
parcele 128/2, naprej po severni meji parcele 123 in po
severni meji parcele 119. Nadalje preskoči cesto na Rožnik –
parcela 680/2, gre po vzhodni in severni meji parcele 139/1
in naprej po severni meji parcele 138. Tu gre delček po
parceli 140/1, se preusmeri na mejo parcele 143, gre po
meji iste parcele zahodno in severno, preskoči njen najožji
del in se nadaljuje po severni meji parcele 140/1.

Tu preskoči ozek del parcele 143, se nadaljuje po
južni meji parcele 141 in zopet po delu zahodne meje
parcele 143, prečka dovozno pot – parcela 680/7, steče
po vzhodni meji parcele 346/5 in se preusmeri po njeni
severni meji. Preskoči pot – parcela 345/3, steče po
vzhodni in severni meji parcele 343/4, naprej po severni
meji parcele 362/4, preskoči v isti smeri cesto proti Že-
kovcu in se zaključi na izhodiščni točki skrajnega zahodne-
ga vogala UN.

III. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje obsega naslednje parcele pripa-

dajoče trem katastrskim občinam:
K.o. Mozirje
75/4, 80/3, 85/1, 85/3, 86/1, 86/3, 86/5, 86/6,

87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 88/2, 89/2, 93/1, 93/2,
93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 96, 97,
98/1, 98/2, 105/6, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,
106/1, 106/7, 115/2, 117, 118/1, 118/2, 119, 123,
128/2, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 143,
144, 179, *197, *198, 274, *305, *306, *308, *309,
343/2, 343/4, 345/3, 346/4, 347/5, 347/6, 362/4,
440/2, *518, 668/1, 668/7, 668/8, 680/2, 680/3,
680/7, 697/2, 699, 790.

K.o. Brezje
764/1, 764/2, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4,

766/5, 767.
K.o. Ljubija
41/1, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 48/1, 48/2, 55,

56, 58, 78/7, 80/2, 131, 876, 888, 889, 890.

IV. LEGA IN OPIS OBMOČJA UN

5. člen
Območje UN Podrožnik se nahaja na levem bregu Sa-

vinje, severovzhodno ob centralnem delu trga Mozirje, ob
vznožju vzpetine imenovane Rožnik. Obravnavano območje
na zahodni strani omejuje cesta proti Žekovcu, južno cesta
Šentrupert–Logarska dolina, vzhodno pa cesto Ljubija–Le-
pa njiva presega samo kompleks Zgornjesavinjske kmetij-
ske zadruge s predvidenim rezervatom za njeno širitev.

Območje je dolgo ca. 950 m, zahodna polovica je v
povprečju široka ca. 110 m, vzhodna polovica pa ca. 180 m.
Obravnavano zemljišče se od južne proti severni meji obrav-
nave najprej rahlo dviguje – v naklonu 3°, v zadnji tretjini pa
bolj strmo – v naklonu 8°. Zemljišče je že od nekdaj kmetij-
sko nepomembno, pretežno so to travniki, redko njive.

Razširitev trga Mozirje z območjem Podrožnik pred-
stavlja zaokrožitev, ki prostorsko, infrastrukturno ter promet-
no gravitira k samemu kraju.

V. OBSTOJEČA POZIDAVA

6. člen
Na obravnavanem prostoru UN se nahaja 39 obstoje-

čih objektov. Sredina in večina zahodnega dela sta skoraj
povsem prosta (izvzete kmetijske površine). Na skrajnem
zahodnem koncu se nahaja kompleks vrtnarije z večjimi
površinami pokritimi s steklenjaki, plastenjaki in stanovanj-
sko hišo. Vzhodno od vrtnarije sta dva počitniška objekta,
ob severni meji UN poslovno-stanovanjski objekt in še dva
stanovanjska objekta z gospodarskimi prizidki.

V osrednjem delu, ob odcepu ceste za Žekovec z
obvoznice se nahajajo trije objekti, dva stanovanjska in en
gospodarski objekt. Ca. 150 m vzhodneje ob obvoznici je
Petrolov bencinski servis, ob njem pa je odcep ceste Ljubija
– Lepa njiva v severovzhodni smeri. Severno od bencinske-
ga servisa, na zahodni strani omenjene ceste je stanovanj-
ska hiša z dograjeno avtomehanično delavnico in gospodar-
skim objektom. Severneje ob cesti so razpršene 4 stano-
vanjske hiše in poleg njih 6 pripadajočih večjih in manjših
gospodarskih oziroma pomožnih objektov.
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V jugovzhodnem delu UN, vzhodno od ceste Ljubija–
Lepa njiva je kompleks ZKZ s petimi poslovnimi objekti:
prodajno-skladiščnim objektom, upravnim objektom s pro-
dajnim pritličjem, poslovnim objektom z gostinskim pritli-
čjem in dvema skladiščnima objektoma. Severno se k ome-
njenemu kompleksu priključuje javni objekt z veterinarsko
postajo.

VI. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

7. člen
V obravnavanem prostoru so predvidena območja po

namembnostih, skladno z rabo prostora kot je opredeljena v
dolgoročnem planu in se tudi navezujejo na obstoječe sta-
nje. V osrednjem in vzhodnem delu UN, v 100 m širokem
pasu severno od obvoznice, so predvidene centralne dejav-
nosti z javnimi in poslovnimi objekti, severovzhodni del je
namenjen obrtni coni, ves preostali prostor do severne meje
UN pa je namenjen za stanovanjsko pozidavo.

Gledano od vzhoda proti zahodu je najprej območje
ZKZ, katero je za možno širitev povečano za ca. 60 %.
Dopolnili smo ga z dvema poslovnima objektoma (1 in 2),
katera naj omogočita povečanje prodajnih in skladiščnih
površin. Za funkcionalnejšo rabo prostora med objekti, ka-
teri naj bo predvsem namenjen internemu transportu z vozili
(dovoz materialov, dostava kupcem, manipulacija z viličarji
itd.), je urejeno večje parkirišče za kupce in ostale obisko-
valce na prostoru med obvoznico in objekti ZKZ. Na njem
bo prostora za 98 osebnih vozil in 5 avtobusov na površini
gabarita 180 m x 30 m. Dovoz na parkirišče bo urejen na
zahodni strani s ceste Ljubija–Lepa njiva. Prostor omogoča
po potrebi še povečanje števila parkirnih mest na račun
racionalnejšega izkoristka.

Objekt 1 – predviden poslovni objekt (prodajni in skla-
diščni prostori), tlorisnega gabarita 60 m x 44 m, etažnosti
P+1+IP z možnostjo delne ali celotne podkletitve in naklo-
nom strešin v območju 25°–40°.

Objekt 2 – predviden poslovni objekt (prodajni ali skla-
diščni prostori), tlorisnega gabarita 36 m x 17 m, etažnosti
P+1+IP z možnostjo podkletitve in naklonom strešin v ob-
močju 25°–40°.

Severno od območja ZKZ je poleg obstoječega javne-
ga objekta št. 5 predviden še en dopolnilni objekt.

Objekt 3 – predviden javni ali poslovni objekt, tlorisne-
ga gabarita 16 m x 9 m, etažnosti P+IP z možnostjo podkle-
titve in naklonom strešin v območju 25°–40°.

Sledeči večji poslovni kompleks predstavlja nakupoval-
ni center, približno na sredi med bencinskim servisom in
križiščem cest Mozirje–Žekovec ter Šentrupert–Logarska
dolina, z optimalnim izkoristkom osrednjega pretežno rav-
ninskega dela Podrožnika. Namenjen bo prodajalnam, go-
stinskim lokalom, storitvenim dejavnostim, poslovnim pro-
storom in podobno.

Objekt 16 – predviden poslovni objekt, tlorisnega ga-
barita 70 m x 70 m, etažnosti P+1+IP z možnostjo delne ali
celotne podkletitve (kletne garaže, skladišča, servisni pro-
stori) ter naklonom strešin v območju 25°–40°. Za dovoz v
možne kletne prostore se lahko predvidita uvozna in izvozna
klančina ob vzhodni fasadi objekta.

Objekt 15 – predviden poslovni objekt kot pritličen
spremljajoči servisni objekt, kateri se s tlorisno obliko prila-
gaja nakupovalnemu centru, je tlorisnega gabarita
90 m x 9 m in naklonom strešin 25°–40°. Okoli centra je
urejenih več manjših parkirišč s skupno 155 parkirnimi pro-
stori.

Med nakupovalnim centrom in osrednjim cestnim križi-
ščem je predviden turistično-informativni center združen s
sorodnimi dejavnostmi (prodaja spominkov, prikaz domače
obrti, umetnostna galerija, možne gostinske ali druge dejav-
nosti). Center predstavljata obstoječa objekta št. 23 in 24
ter predvideni dopolnilni nadomestni objekt 17. Obstoječa
stanovanjska objekta se bosta preuredila za predvideno na-
membnost, namesto odstranjenega gospodarskega objekta
pa se bo zgradil nadomestni poslovni objekt.

Objekt 17 – predviden nadomestni objekt, tlorisnega
gabarita 12 m x 9 m, etažnosti P+IP z možno kletno etažo in
nakloni strešin v območju 30°–40°. Turistični center ima
predviden lasten parking za 12 vozil.

Na zahodni strani povezovalne prometnice Podrožnika
(cesta I) je kare trikotne oblike s predvidenima javnima oziro-
ma poslovnima objektoma z urejenim parkiriščem s 94 par-
kirnimi prostori.

Objekt 18 – predviden javni ali poslovni objekt (možna
občinska upravna stavba lomljene oblike, tlorisno prilagoje-
na razpoložljivemu prostoru), tlorisni gabarit 90 m x 17 m,
etažnost P+2+IP z možno kletno etažo (parkirni prostori za
zaposlene in pomožni prostori), naklon strešin 25°–40°.

Objekt 19 – predviden javni ali poslovni objekt (možna
dodatna občinska upravna stavba), tlorisni gabarit 30 m x
17 m, etažnosti P+2+IP z možno kletno etažo (parkirni pro-
stori za zaposlene in pomožni prostori) ter nakloni strešin v
območju 25°–40°.

Alternativna namembnost obeh objektov je lahko hotel
s spremljajočim objektom (turistične namestitvene zmoglji-
vosti).

Severno nad obstoječim bencinskim servisom, med
območjem ZKZ in nakupovalnim centrom, je območje trikot-
ne oblike, tako imenovana obrtna cona z mešano stanovanj-
sko in poslovno namembnostjo. To območje je razdeljeno
na dva dela. V jugovzhodnem delu je precej obstoječih
objektov (od št. 6 do št. 22), h katerim smo predvideli 6
možnih dopolnilnih stanovanjskih ali poslovnih objektov ter
en poslovni objekt.

Severozahodni del (z obeh strani ceste II) je namenjen
obrtnikom s šestimi večjimi gradbenimi parcelami. Na petih
parcelah sta predvidena po dva objekta (stanovanjski in
poslovni), ena parcela pa je večja in je namenjena za tri
objekte (stanovanjski, poslovni in dopolnilni stanovanjski ali
poslovni objekt). V primeru hrupnih obrtnih dejavnosti je
možno cono ob cesti II ločiti s protihrupno pregrado od
jugovzhodnega dela, v katerem je možna prevladujoča sta-
novanjska namembnost, možna pa je pri dopolnilnih objek-
tih tudi opredelitev za poslovno dejavnost.

Jugovzhodni del:
Objekt 4 – predviden za dopolnilno stanovanjsko ali

poslovno namembnost, tlorisnega gabarita 15 m x 9 m, etaž-
nosti P+IP z možno podkletitvijo in naklonom strešin 25°–
40°.

Objekti 5, 12, 67 – predvideni kot dopolnilni stano-
vanjski ali poslovni objekti, tlorisnega gabarita 13 m x 9 m,
etažnosti P+IP z možno podkletitvijo in naklonom strešin
25°–40°.

Objekta 13, 66 – predvidena za dopolnilno stanovanj-
sko ali poslovno namembnost, tlorisnega gabarita
16 m x 14 m, etažnosti P+IP z možno podkletitvijo in naklo-
nom strešin 25°–40°.

Objekt 14 – predviden za poslovno namembnost (mož-
nost avtosalona za prodajo avtomobilov), tlorisnega gabarita
25 m x 10 m, pritlične izvedbe z možno podkletitvijo in
nizkonaklonsko “ravno” streho skrito za robno masko (kot
obst. objekt št. 20).
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Severozahodni del:
Objekti 6, 9, 10, 20, 23, 65 – predvideni stanovanjski

objekti, tlorisnega gabarita 17 m x 14 m, etažnost P+IP z
možno kletno etažo, nakloni strešin 25°–40°.

Objekt 22 – predviden dopolnilni stanovanjski ali po-
slovni objekt, tlorisni gabarit 13 m x 9 m, etažnost P+IP z
možno kletno etažo, nakloni strešin 25°–40°.

Objekti 7, 21, 24, 25 – predvideni poslovni objekti
(nedefinirana obrtna dejavnost), tlorisni gabarit 17 m x 17 m,
etažnost P+ možno IP in podkletitev, naklon strešin 25°–
40°.

Objekt 8 – predviden poslovni objekt, tlorisni gabarit
17 m x 15 m, etažnost P+ možno IP in podkletitev, nakloni
strešin 25°–40°.

Objekt 11 – predviden poslovni objekt, tlorisni gabarit
20 m x 10 m, etažnost P+ možno IP in podkletitev, nakloni
strešin 25°–40°.

Vsi ostali objekti prikazani v ureditveni situaciji so pred-
videni za stanovanjsko namembnost oziroma je možna tudi
kombinacija s poslovno dejavnostjo pod pogojem, da bo to
mirna, nehrupna in ekološko neoporečna dejavnost. V ta
sklop spadajo objekti od identifikacijske številke 26 pa do
64. Z ozirom na različne velikosti gradbenih parcel smo
predvideli tri oblikovne tipe stanovanjskih objektov, enosta-
ven pravokotni objekt za manjše gradbene parcele in dva
tipa večjih objektov za večje parcele. Tlorisne oblike niso
obvezne in jih je možno dopolnjevati, izhodišče za gradnjo je
naveden tlorisni gabarit z dovoljenim (±) odstopanjem ter
predvidena etažnost z možnim odstopanjem (na pr.: pritli-
čen objekt z ali brez kleti in z ali brez izkoriščenega podstre-
šja).

Predvideni objekti št. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 45, 49, 51 – 61, 63 in 64 so manjši, tlorisnega gabari-
ta 13 m x 9 m, etažnosti P+IP z možno kletno etažo, nakloni
strešin 25°–40°.

Predvideni objekti št. 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 46 – 48 in 50 so večji, možnih različnih oblik
(kotna, zamaknjena in slično), tlorisnega gabarita 17 m x
14 m, etažnosti P+IP z možno kletno etažo, nakloni strešin
25°–40°.

VII. SPLOŠNI URBANISTIČNO – ARHITEKTONSKI
POGOJI

8. člen
Za vse zgoraj naštete stanovanjske objekte so možna

odstopanja pri tlorisni velikosti, etažnosti oziroma pri skupni
višini objekta. Tolerance pri tlorisnih in vertikalnih dimenzijah
opredeli izdelovalec lokacijsko tehnične dokumentacije skla-
dno z velikostjo in oblikovanostjo gradbene parcele.

V okviru idealnega zazidalnega prostora na gradbeni
parceli, ki ga predstavlja površina s 4-metrskim odmikom od
parcelnih mej (brez soglasij sosedov!), kateri sočasno zago-
tavlja želeni minimalni 8-metrski razmak objektov na sosed-
njih parcelah ter priporočeni 8-metrski odmik objektov od
roba cestišča dovozne ceste (6 m dvorišča + 2 m varovalni
odmik za pločnik ali zelenico), lahko izdelovalec LTD odloča
o mikrolokaciji objekta ter možnih stanovanjskih ali poslov-
nih dozidavah, če jih gradbena parcela s svojo velikostjo
omogoča.

V istem kontekstu je dovoljeno odstopanje tudi pri vseh
predhodno opisanih javnih in večjih poslovnih objektih. Tlo-
risne oblike objektov lahko odstopajo v okviru navedenih
gabaritov z upoštevanjem standardnega (±) odstopanja. Ena-
ko je dovoljeno odstopanje etažnosti objektov, vendar naj-
več (±) ena etaža. Pri izvedbah venčnih zidov višine 0,8 m

se v strešinah z večjimi nakloni (30°–45°) lahko izvajajo
strešne line za osvetlitev in prezračevanje podstrešnih pro-
storov. Pri večjih višinah venčnih zidov pridejo v poštev
vgrajena strešna okna in izvedba frčad.

Na splošno je pri vseh objektih možna poleg klasične
gradnje tudi montažna gradnja ob pogoju, da zunanji izgled
teh objektov bistveno ne odstopa od izgleda klasično graje-
nih objektov oziroma da ne pride do izrazitega neskladja
med obema vrstama gradnje.

Za vse navedene objekte veljajo tudi splošni pogoji (iz
veljavnih PIA) za novogradnjo, možne dozidave in nadzida-
ve. Dozidava ne sme presegati 50% tlorisne velikosti in
maksimalne višine obstoječega objekta. Nadalje so dovolje-
ne rekonstrukcije objektov – spremembe naklonov strešin
med 25°–40°, izvedbe strešnih lin, frčad, balkonov, spre-
membe okenskih in vratnih odprtin v nosilnih zidovih, posegi
v stropne konstrukcije, izvedbe stopnišč in podobno. Pri
možnih kletnih etažah so dovoljena odstopanja v tlorisni
velikosti (delno ali v celoti podkleteno), po višini pa (delno ali
v celoti vkopana klet). Dovoljena so tudi odstopanja pri
zunanjih ureditvah in pri cestnih priključkih.

VIII. POGOJI ZA PRENOVO OBSTOJEČIH OBJEKTOV

9. člen
Ob nadomestni gradnji, dozidavah, nadzidavah in re-

konstrukcijah obstoječih objektov se poudarja prilagajanje
naselju kot enovitemu telesu. Stremeti je k skladnosti obrav-
navanega objekta s sosednjimi objekti in ne dovoliti preveli-
kih odstopanj. Barva kritine obravnavanega objekta se ize-
načuje s prevladujočo barvo kritin objektov v ožjem okolišu.
Svetlejša barva od opečno rdeče je prepovedana! Nakloni
strešin praviloma v območju 25°–45°. Fasade naj bodo
toplotno izolirane in obdelane v poznanih tehnikah finalne
obdelave. Barve fasad naj bodo praviloma svetle (bele, bei-
ge), lahko pa so tudi v ostalih pastelnih barvnih odtenkih.
Prepovedana je uporaba več kot štirih različnih barvnih od-
tenkov na fasadah istega objekta, od katerih naj bo eden
obvezno bela barva.

Gradnja samostojnih pomožnih objektov je dopustna
samo izjemoma, kjer to omogoča velikost gradbene parce-
le. Objekti so lahko zidani ali leseni, namenjeni za garažo,
drvarnico, shrambo orodja, vrtno uto in podobno. Dovoljene
maksimalne tlorisne velikosti posameznih zvrsti objektov se
določijo na območju občine s posebnim odlokom. Pravilo-
ma so to pritlični objekti z višino venca maksimalno 2,5 m,
oblika strehe, vrsta kritine in barvna obdelava se prilagajajo
obstoječim objektom.

IX. SPLOŠNA MERILA ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

10. člen
Ureditev zelenih površin obsega prilagajanje naravnim

ali že ustvarjenim danostim. Omenjena večja zaključena ob-
močja (območje ZKZ, nakupovalni center, turistično-infor-
mativni center, javni oziroma poslovni objekt) se medseboj-
no in od ostalih predelov s stanovanjsko pozidavo oziroma
od obrtne cone ločijo z nakazano zazelenitvijo (vrstami ali
grupami dreves, različno visokimi avtohtonimi grmovnicami
oziroma živimi mejami). Zazelenitev okoli stanovanjskih ob-
jektov naj se čim bolj približa izgledu obstoječe krajine tako,
da bo izbor nove vegetacije ustrezal flori obravnavanega
območja in predvidenemu namenu. Zazelenijo se vsa javna
parkirišča (osenčenje parkirnih prostorov). Sanirajo se tudi
vsi posegi nastali zaradi gradbenih del.



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 12. 7. 2002 / Stran 6413

X. UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

11. člen
Na območju Podrožnika sta poleg dveh republiških

cest (Mozirje–Žekovec in Šentrupert–Logarska dolina), ka-
teri omejujeta obravnavano območje z jugozahodne in južne
strani, še dve obstoječi lokalni cesti, in sicer cesta na Rož-
nik v zahodnem delu in cesta Ljubija–Lepa Njiva v vzhodnem
delu. Za prometno obvladovanje obravnavanega območja
UN smo teren prepredli s sistemom predvidenih lokalnih
dovoznih cest z označbo od rimske I do VI.

Ceste II, III, IV, V in VI potekajo vzporedno s terenom v
smeri vzhod–zahod. Cesti II in IV na prehodu med položnim
in strmejšim delom terena, ceste III, V in VI pa v višjih legah
blizu severne meje območja. Cesta I povezuje omenjene
dovozne ceste prečno med sabo v smeri sever–jug na sredi-
ni Podrožnika, v višini obstoječega križišča republiških cest.

Poleg obstoječe ceste Ljubija–Lepa Njiva, katera nave-
zuje vzhodni del Podrožnika na Mozirsko obvoznico in ceste
na Rožnik, katera navezuje zahodni del istega območja na
cesto proti Žekovcu, je ves osrednji del Podrožnika promet-
no priključen na zahodni strani predvidenih javnih objektov
(objekta št. 18 in 19) na cesto proti Žekovcu, v oddaljenosti
ca. 140 m severozahodno od glavnega križišča obeh repu-
bliških cest. Z območja Podrožnika je to edini novi prometni
priključek na obe mejni republiški cesti.

V prometni ureditvi je poleg prometnic, ki obvladujejo
celotno območje Podrožnika, opozoriti na predvidena parki-
rišča zlasti okoli javnih občinskih objektov in nakupovalnega
centra poleg vzhodno, kjer je skupno zagotovljenih 340
parkirnih prostorov. V skrajnem vzhodnem delu Podrožnika,
med obvoznico in kompleksom ZKZ pa je predvidenih še
dodatnih 103 parkirnih prostorov, od tega 5 za turistične
avtobuse.

Povezovalna cesta I je začrtana s pločnikoma obojes-
transko, ostale lokalne ceste od II do VI pa so predvidene z
enostranskim pločnikom ob južni-nižji stranici. Ob cesti Mo-
zirje–Žekovec je od glavnega križišča z obvoznico predvidena
na strani Podrožnika poleg pločnika tudi kolesarska steza.

Cestno-prometna ureditev z vsemi predvidenimi ureje-
nimi parkirnimi površinami je razvidna iz arhitektonske uredi-
tvene situacije. Poleg navedenega je potrebno upoštevati še
naslednje:

– minimalni razmik med križiščem regionalnih cest RII
– 225 in RIII – 928 in križiščem RIII s cesto v Mozirje in
novim priključkom Podrožnik mora omogočiti ureditev levih
zavijalnih pasov in namestitev prometne signalizacije;

– priključki morajo biti praviloma navezani na občinsko
cesto in z njo na regionalno cesto. Varno vključevanje in
izključevanje z državne ceste se izvede z ureditvijo levih
zavijalnih pasov (S PLDP > 5000 vozil/dan) oziroma z razširi-
tvijo voznega pasu na minimalno širino 5,50 m (S PLDP <
5000 vozil/dan);

– regionalno cesto RIII – 928 je potrebno izločiti iz
območja UN;

– novi priključki na regionalne ceste morajo biti locirani
po možnosti v vseh obstoječih na nasprotni strani.

XI. UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE

12. člen
V fazi predloga odloka UN so upoštevani pogoji posa-

meznih komunalnih vodov in naprav iz soglasij njihovih uprav-
ljavcev, glede eventualnih priključkov izven obravnavanega
ureditvenega območja, zahtev glede potrebnih obnovitev na

obstoječih komunalnih vodih oziroma nadomeščanja z novi-
mi zaradi dotrajanosti in povečanih potreb.

13. člen
Obstoječe stanje:
V geodetski situaciji obstoječega stanja je ugotovljen

potek obstoječih komunalnih vodov vodovoda, elektrike in
telefona.

Iz situacije je razviden potek zračnih elektro vodov,
katere bo potrebno zaradi predvidenih zazidalnih ureditev, v
skladu s pogoji upravljavca kablirati.

Na južni strani ob regionalni cesti Mozirje–Letuš je
evidentiran potek obstoječega vodovoda PE 90, katv kabla
in optičnega kabla K – 293 Šmartno ob Paki – Mozirje.

14. člen
Predvideno stanje:
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na

javna komunalna, obstoječa ter nova energetska omrežja,
na omrežje z oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteor-
nih vod, na omrežja za oskrbo z električno energijo in pli-
nom, javno razsvetljavo, kabelsko televizijo in telekomunika-
cijsko omrežje.

Kanalizacija
V obravnavanem območju Občine Mozirje je kanaliza-

cija po funkciji zasnovana v ločenem sistemu (meteorna in
fekalna). Predvidena je gradnja novega fekalnega kanala (po
projektu “Geoprojekt” d.o.o.).

V obravnavani zazidavi je prostor v cestnem oziroma
uličnem profilu namenjen v vzdolžni smeri predvsem za pred-
videno meteorno kanalizacijo. Predvidena fekalna kanaliza-
cija je prečno povezana v revizijske jaške predvidene pri-
marne fekalne kanalizacije ob regionalni cesti.

Kanalizacija je po funkciji relativno največji objekt med
komunalnimi vodi. Zaradi tega ji tako situativno, kot tudi
višinsko velja primat pred ostalimi vodi. Lega meteornega
kanala v cestnem profilu je praviloma v osi ceste.

Merila in pogoji za odvajanje fekalknih odpadnih in
meteornih vod

Na celotnem območju UN Podrožnik je potrebno uredi-
ti kanalizacijo, ki se priključuje na obstoječi kanalizacijski
sistem pod naslednjimi pogoji:

– odpadne vode se priključujejo na kanalizaciski kolek-
tor

– za strešne vode, zaledne vode, talne in drenažne
vode je v skladu z 19. členom uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96) zagotovljeno odvajanje nepo-
sredno v vode ali ponikanja v tla, kjer je to izvedljivo in na
mestih brez škode drugim;

– meteorne vode iz utrjenih površin se vodijo v meteor-
no kanalizacijo z ustreznim mehanskim čiščenjem (pesko-
lovci, lovilci olj).

Z izvedbo kanalizacije je potrebno izdelati projektno
tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokal-
nega odloka in tehničnega pravilnika. Po potrebi, glede na
hidravlični izračun, bo potrebno v smislu povečanja preseka
obnoviti primarno kanalizacijo. Odpadne vode iz posamez-
nih objektov morajo ustrezati določilom veljavne zakonodaje
za izpust v kanalizacijo, sicer se mora pred vtokom v javni
kanal pri povzročitelju izvesti ustrezno predčiščenje.

15. člen
Vodovod
Za oskrbo z vodo (pitno, požarno in industrijsko) je

predvideno sekundarno vodovodno omrežje. Oblikovano je
v krožnem sistemu.
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Merila in pogoji za oskrbo z vodo
Vsi novo predvideni objekti v UN Podrožnik se s pitno

vodo oskrbijo iz javnega vodovodnega omrežja, s posebnimi
priključnimi vodi preko vodomernih jaškov. Z izvedbo vodo-
vodov je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentaci-
jo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehnič-
nega pravilnika.

Poleg navedenega je potrebno upoštevati še nasled-
nje:

– Na celotnem območju ureditvenega načrta je potre-
bna zamenjava vodovoda.

– Ohranja se samo vodovodna povezava, ki poteka od
KZ Mozirje proti vasi Ljubija v tistem delu, ki ne bo tangiran z
novimi povoznimi površinami.

– Zamenjava se izvede prvenstveno zaradi zagotovitve
minimalnih odmikov od ostalih komunalnih vodov in normal-
ne oskrbe obstoječih porabnikov.

16. člen
Elektro omrežje, javna razsvetljava
Dobava električne energije je predvidena s kablovodi.

Pri vzpostavitvi sekundarnega omrežja naj bodo dostopni
jaški locirani v bližini križišč. Elektrokabelski vodi za javno
razsvetljavo bodo potekali ob elektrokabelskih vodih.

Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo in javno
razsvetljavo:

Elektroenergetsko napajanje novo predvidenih objek-
tov se izvede iz obstoječe RTP. Za izvedbo elektro energet-
skega omrežja, transformatorske postaje in prestavitev ter
mehanskih zaščit je potrebno izdelati projektno tehnično
dokumentacijo. Tehnično obdelavo izvede pooblaščeni pro-
jektant elektroenergetskih vodov in naprav.

Vse novo nastale prometne poti in javne površine je
potrebno opremiti z javno razsvetljavo. Izvesti je potrebno
sicer že krajevno unificiran tip cestnih svetilk na drogovih, s
kablovodom izvedenim iz obstoječega sistema javne raz-
svetljave ali novega samostojnega prižigališča z napajanjem
iz TP in svojo merilno garnituro. Za javno razsvetljavo je
potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skla-
dno s tehničnimi normativi in določili lokalne skupnosti o
tipu in načinu izvedbe.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predvidene
objekte si mora investitor pridobiti od Elektra, d.d. Celje
soglasja za priključitev na elektro omrežje.

17. člen
Telekomunikacije
Telekomunikacije bodo izvedene kot kablovodi v zemlji.
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omre-

žja:
Novo predvidene objekte se oskrbi s telekomunikacij-

skim priključkom iz predvidene štiricevne telekom. kabelske
kanalizacije. Priključne kable do posameznih kabelskih oma-
ric je potrebno položiti v kabelsko kanalizacijo. Vse obstoje-
če priključke, ki bodo z gradnjo novih objektov tangirani, je
potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, za kar je potrebno
izdelati projektno dokumentacijo. Za natančno izdelavo reši-
tve telekomunikacijskih priključkov je potrebno izdelati pro-
jekt, ki bo vseboval podrobno rešitev telekom. kabelske
kanalizacije in priključitve novih objektov na javno telekomu-
nikacijsko omrežje ter ustrezne kapacitete telekom. kablo-
vodov.

18. člen
KRS
Premestitev ali zaščito obstoječe KRS vrši Elektro Tur-

nšek. Za novo izgradnjo se izdela projekt za izvedbo.

19. člen
Ogrevanje
Pri ogrevanju je potrebno upoštevati predvideno daljin-

sko ogrevanje Občine Mozirje.

XII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

20. člen
Zrak
Realizacija UN Podrožnik ne bo poslabšala bivalnih in

delovnih razmer. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaže-
nosti zraka sta za ogrevanje kot energetski vir predvidena
topla voda (vročevod) oziroma zemeljski plin (plinovod).

21. člen
Hrup
Ob upoštevanju 4. člena uredbe o hrupu v naravnem in

življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je območje
UN Podrožnik uvrščeno v območje s III. stopnjo varstva pred
hrupom. To je območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki
je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-
poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bi-
vanju oziroma zgradbam z varovalnimi prostori in obrtnim ter
podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), ter
javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, stori-
tvene ali gostinske dejavnosti. Mejne vrednosti ravni hrupa
so opredeljene v 5. in 6. členu zgoraj navedene uredbe.

22. člen
Vode
Realizacija UN Podrožnik ne predstavlja neposredne

nevarnosti za vodotok in večjih vplivov ni pričakovati saj
bodo komunalne odpadne vode odvajane v javni kanalizacij-
ski sistem, morebitne tehnološke odpadne vode iz območja
morajo dosegati ustrezno kakovost, onesnažene padavin-
ske vode z zunanjih utrjenih površin pa bodo odvajane oziro-
ma ponikane preko oljnih lovilcev.

23. člen
Odpadki
Nastali odpadki v času obratovanja objektov na obmo-

čju UN Podrožnik pri ustreznem ravnanju ne bodo imeli
večjega negativnega vpliva na okolje.

24. člen
Tla
Na območju UN Podrožnik zaradi predvidenih posegov

ni pričakovati vplivov na strukturo temeljnih tal na obravnava-
ni lokaciji.

25. člen
Krajinske in vidne značilnosti prostora, naravna in kul-

turna dediščina
Z ozirom na obstoječe stanje namembnost ter dejan-

sko rabo, bo imel UN Podrožnik pozitiven vpliv na krajinsko
in vidno značilnost prostora. Zaradi ureditve območja bodo
kulturni spomeniki privlačnejši in dostopnejši širši javnosti.

Pri urejanju prostora se morajo upoštevati nekatera
načela in principi ohranjanja narave:

– Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da pri-
spevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki varujejo na-
ravne vrednote. Država, lokalna skupnost in druge osebe
javnega prava so pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti
dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske
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raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter pri tem medse-
bojno sodelovati (7. člen zakona o ohranjanju narave).

– Posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor,
se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo
narave. V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja narav-
nih dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni urad ali
lokalni organ izbirati tisto odločitev, ki ob približno enakih
učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v
naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti
za izvedbo posega ne okrni narave (96. člen zakona o
ohranjanju narave).

Na osnovi 35. člena zakona o ohranjanju narave se v
prostoru ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo krajin-
ska pestrost, ki je definirana kot prostorska strukturiranost
naravnih in antropogenih prvin, in tiste značilnosti krajine, ki
so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pes-
trost krajinske zgradbe je osnova za biotsko raznovrstnost.
Varovanje krajinskih značilnosti, naravnih danosti in antropo-
geno preoblikovanje krajine, je v tesni povezavi z ohranitvijo
ekološkega ravnovesja v prostoru. Zato se posegi v prostor
načrtujejo tako, da se prednostno ohranjajo prepoznavne
značilnosti krajine in biotska pestrost.

Načrtovana krajinska ureditev je z vidika varstva narave
ravno tako ustrezna in dobrodošla, saj pomeni pridobitev
novih zelenih površin. Pomembna je tako z ekološkega kot
tudi z morfološkega (oblikovnega) in sociološkega vidika
(rekreacija).

Poleg omenjenih splošnih usmeritev je potrebno pri
krajinski ureditvi upoštevati:

– pri načrtovanju zasaditev javnih površin zagotoviti za-
saditev z avtohtonimi vrstami.

– načrtovanje infrastrukturnih vodov uskladiti z načrto-
vanjem zasaditve, tako, da se zagotoviti zadosten odmik
vodov od vegetacije. Pri podzemnih vodih zagotoviti odmik
od koreninskega sistema dreves v širini krošnje drevesa.

– pri načrtovanju tlakovanja javnih površin v neposredni
bližini dreves zagotoviti zadostno prepustnost podlage (dre-
vesna rešetke, odprte površine pod drevjem itd.), tako, da je
omogočen dotok padavinskih vode do koreninskega siste-
ma rastlin.

– pri izvajanju gradbenih del večja drevesa zaščititi pred
poškodbami.

XIII. TOLERANCE

26. člen
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov UN

Podrožnik so možna, če se v nadaljnjem proučevanju geolo-
ških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali katastr-
skih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemelje-
ne rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki
pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi
ali soglasji, pridobljenimi k UN Podrožnik. Z odstopanji mo-
rajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno
področje bi spremembe kakorkoli zajele.

XIV. FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA IN GRADBENE
PARCELE

27. člen
Funkcionalna zemljišča obstoječih objektov se opre-

delijo na osnovi opredelitve nove parcelacije površin:
– obstoječih robnih in novih cestnih teles s hodniki za

pešce in kolesarje ter parkirišč.
– vse druge površine so funkcionalna zemljišča skupi-

ne ali posameznih objektov.

XV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

28. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za in-

tenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvi-
ci MSC.

Zaklanjanje
V skladu z 68. členom zakona o varstvu pred naravnimi

in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96)
zaklanjanje območja ni potrebno.

29. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plo-

dno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali sanacije degradiranega prostora.

30. člen
Arhitektonske ovire
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projekti-

ranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov

in v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop do funkcio-
nalno ovirane ljudi naklona 1:16.

Potrebno je izvesti vhode na peš pločnike ob objektu z
utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

31. člen
Požarna varnost
Pri izvedbi UN Podrožnik je potrebno upoštevati pogo-

je varstva pred požari, 22. in 23. člen zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

Do vseh objektov je potrebno omogočiti dovoz urgen-
tnih vozil po cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako,
da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba
hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev
predpisanih odmikov med objekti.

XVI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

32. člen
UN Podrožnik se lahko izvaja v več etapah, skladno s

fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infras-
trukture. Etapna gradnja objektov in ureditev mora potekati
kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določe-
nih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja
in požarno varnost. Posamezna etapa se mora izvesti kot
celota z vsemi elementi zunanje ureditve vključno z ozeleni-
tvijo. Etapno izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo
vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in ener-
getsko infrastrukturo.

V prvi fazi je potrebna izgradnja komunalne infrastruktu-
re, predvsem kanalizacije in izgradnja predvidenih novih
cest. Komunalna ureditev posameznih zaključenih območij
je možna tudi fazno oziroma vzporedno z izgradnjo in uredi-
tvijo novih stanovanjskih območij.

Pred izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture
so možne dograditve, nadgraditve, rekonstrukcije, nadome-
stne gradnje in novogradnje objektov, če to ni v nasprotju s
predvidenimi poteki komunalnih vodov.
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XVII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA  NAČRTA

33. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju ureditvene-

ga načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoje-
čih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in

jo začasno deponirati;
– odvečno plodno zemljo se deponira na lokacijo, ki jo

določi občinski komunalni nadzorni;
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

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

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

občinskem organu za urejanje prostora v Občini Mozirje.

35. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo urbanistične

inšpekcijske službe.

36. člen
Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za

območje Podrožnika prenehajo na tem območju veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko

celoto Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih ob-
čin, št. 3/96 in 1/01);

– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele nase-
lij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gor-
nji Grad (Uradni list RS, št. 66/93 in 109/01 ter Uradno
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/01).

37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 28/06-02
Mozirje, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

POSTOJNA

2970. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. čle-
na statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99) je Občinski svet občine Postojna na
38. seji dne 1. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Vrtec Postojna

1. člen
Drugi člen odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec

Postojna (Uradni list RS, št. 33/97) se spremeni tako, da se
črta druga alinea tretjega odstavka, ki glasi: »enota Zmaj-
ček«.

V petem odstavku se za prvo besedo »Postojna« posta-
vi piko in se nadaljnje besedilo črta (»sedež enote Zmajček
pa Gregorčičev drevored 8, Postojna«).

2. člen
Ostale določbe odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Vrtec Postojna ostanejo nespremenjene.

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

nem listu RS.

Št. 032-01–2/02
Postojna, dne 2. julija 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

2971. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 38. seje
dne 2. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javno dobro na zemljišču, par.

št. 1060/3 neplodno v izmeri 75 m2, vpisana v seznamu I.
k.o. Dolnja Planina.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01–1/02
Postojna, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.
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2972. Sklep o ukinitvi splošne rabe

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 38. seje
dne 2. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status splošne rabe na zemljišču, par.

št. 3220/9 neplodno v izmeri 194 m2, vpisana v z. k. vl.
št. 131, k.o. Hrenovice.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/02
Postojna, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

2973. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 38. seje
dne 2. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status splošne rabe na zemljišču, par.

št. 3220/10 neplodno v izmeri 124 m2, vpisana v z. k. vl.
št. 131, k.o. Hrenovice.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01–1/02
Postojna, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

2974. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 38. seje
dne 2. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status splošne rabe za par. št. 1464/12 gozd

4. razred v izmeri 287 m2 in par. št. 1464/14 gozd 4. raz-
red v izmeri 285 m2, obe vpisani v z. k. vl. št. 147 k.o.
Hruševje.

2
Parceli navedeni v 1. točki tega sklepa postaneta s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01–1/02
Postojna, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RADEČE

2975. Odlok o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV
Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 39. in 40.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93, 44/97) in
13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
37/99) je na 16. redni seji dne 7. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče

in priključni DV 110 kV in 20 kV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Lokacijski načrt za RTP 110/20 kV Radeče in priključ-

ni DV 110 kV in 20 kV, ki ga je izdelal RC – Planiranje d.o.o.
pod št. proj. 537/01 in je sestavni del tega odloka, je v
skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče
(Uradni list RS, št. 80/01).
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II. MEJA OBMOČJA

2. člen
Ureditveno območje RTP 110/20 kV Radeče se naha-

ja na območju Njivic na zahodnem delu naselja Radeče. Na
severu poteka meja ob robu funkcionalnega zemljišča po-
slovnega objekta ob državni cesti R III. reda št. 665 Šmar-
tno–Radeče, na vzhodu ob reguliranem hudourniku S Peči,
na jugu ob potoku Sopota in na zahodu ob dovozni poti do
skupine stanovanjskih hiš.

Ureditveno območje v mejah ograje meri 0,456 ha.

3. člen
Ureditveno območje RTP 110/20 kV vključuje zemlj.

parc. št. 15/1 in 16 k.o. Njivice.
Trasa priključnega daljnovoda 110 kV z varovalnim pa-

som 2 × 15 m prečka naslednje zemlj. parc. št. v k.o.
Njivice: 16, 1162/5, 1162/12, 29, 22, 21, 1029, 1028,
1027/1, 1026, 646, 649, 648/4, 1159/1 in 651/1. Dol-
žina priključnega daljnovoda 110 kV je ca. 422 m. Stojni
mesti 42A in 42B sta predvideni na zemelj. parc. št. 649 in
21 k.o. Njivice.

Trase priključnih daljnovodov 20 kV prečijo naslednja
zemlj. parc. št. v k.o. Njivice: 16, 15/7, 15/5, 15/4,
1132/4, 13/2, 18/3, 83/3, 1170, 1162/5, 18/6, 18/13,
18/14, 9/8 in 6.

III. NAMEMBNOST OBMOČJA

4. člen
Območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji RTP

110/20 kV Radeče in priključnih daljnovodov 110 kV ter
20 kV.

5. člen
Območje RTP 110/20 kV Radeče, ki meri 4560 m2,

bo ograjeno in vključuje:
– stikališče 110 kV prostozračni izvedbi, ki zajema:

– 3 transformatorje 110/20 kV, 31.5 MVA
– 3 transformatorska polja 110 kV
– 3 daljnovodna polja 110 kV:
a) Polje DV 110 kV TET,
b) Polje DV 110 kV Sevnica,
c) Polje DV 110 kV Rezerva,

– stikališče 20 kV, ki zajema:
– komandni objekt s stikališčem s skupno 36 celica-

mi: tlorisne dimenzije – 30 × 8,50 m, etažnost – pritličje in
nadstropje,

– plato z dovoznimi potmi, utrjenimi manipulacijskimi
površinami, upori in oljno jamo,

– ostale površine izven mej ograjenega platoja so na-
menjene ureditvi dovozne ceste, brežin in usekov, jarkov za
odvodnjavanje meteornih vod ter ostalo hortikulturno uredi-
tev.

6. člen
110 kV daljnovodni priključek RTP 110/20 kV Radeče

– obstoječi dvosistemski 110 kV daljnovod Trbovlje–Sevni-
ca bo dolg ca. 422 m.

Na trasi sta predvideni stojni mesti 42 A in 42 B –
napenjalna stebra ZC 74 in ZC 81.

Elektroenergetski koridor zajema pas 2 × 15 m od osi
daljnovoda na celotni dolžini priključnega daljnovoda.

7. člen
20 kV izvodi bodo kabelski in bodo potekali od objekta

preko ograje in nato v smeri proti severu in jugu.
Severna veja bo potekala v kabelski kanalizaciji ob

južnem robu ceste R III/665 do obstoječega omrežja, južna
veja pa do potoka Sopota kot kabelska kanalizacija in v
nadaljevanju ob potoku do obstoječega omrežja v kabelski
izvedbi.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

8. člen
Stikališče bo zaradi konfiguracije terena in varstva pred

poplavami urejeno v več nivojih. Višine platojev bodo dolo-
čene s projektom zunanje ureditve.

Stikališče v velikosti 57 × 80 m bo v celoti ograjeno z
zaščitno ograjo višine 2,5 m.

Arhitektonsko oblikovanje objektov bo prilagojeno po-
trebam tehnologije obratovanja in obstoječi naselbinski struk-
turi. Višina novih objektov ne presega gabaritov obstoječih
objektov.

Pri gradnji objektov je treba upoštevati pogoje predho-
dno izdelanega geološko-geomehanskega poročila za po-
goje temeljenja.

9. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v lokacijskem

načrtu iz 1. člena tega odloka.
Pred zakoličbo je treba vse kote preveriti na terenu.

10. člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij ob-

jektov in tras predvidenih prometnic, komunalnih in energet-
skih vodov ter omrežja zvez v skladu s tehnološkimi potreba-
mi investitorja ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja. Toleran-
ce so dopustne na podlagi predhodne prostorske preveritve
in pod pogojem, da spremembe ne bodo ovirale kasnejših
izvajanj in realizacije lokacijskega načrta ter da bodo v skla-
du s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na
varovanje okolja.

V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE,
PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO

INFRASTRUKTURO

11. člen
Vodnogospodarstvo
Pri načrtovanju je treba upoštevati predvideni prodni

zadrževalnik Njivice ter hudournik S Peči.
Odmik ograje predvidene RTP od zgornjega roba bre-

žine potoka Sopota ne sme biti manjši kot 13–15 m.
Plato RTP mora biti višinsko lociran nad visokimi voda-

mi Sopote.

12. člen
Promet
Dovoz do predvidene RTP 110/20 kV Radeče bo izve-

den po servisni dovozni cesti širine 5 m, ki se priključuje na
obstoječo dovozno cesto do obstoječih objektov. Ta dovoz-
na cesta je priključena na glavno cesto R III. reda št. 665.
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13. člen
Vodovod
Na območju predvidene RTP poteka obstoječi vodo-

vod PL 250, ki ga bo treba prestaviti.
Trasa prestavljenega vodovoda bo potekala ob zuna-

njem robu zaščitne ograje. Pri prestavitvi vodovoda je treba
upoštevati veljavne tehnične predpise in normative ter pogo-
je upravljalca.

14. člen
Odvajanje meteornih in fekalnih odplak
Na širšem območju predvidene RTP je že zgrajen lo-

čen kanalizacijski sistem meteornih in fekalnih odplak.
Fekalna kanalizacija od komandnega objekta bo na

obstoječo izvedena s hišnim priključkom.
Meteorne vode s strešin komandnega objekta bodo

speljane preko peskolovov v obstoječo meteorno kanaliza-
cijo.

Meteorne vode s povoznih površin bodo speljane v
obstoječo kanalizacijo preko cestnih rešetk in lovilca olj.

Za preprečitev izlitja transformatorskega olja bodo pod
transformatorji nameščeni oljni lovilci za zbiranje olja preko
kanalizacije v skupno oljno jamo.

Predvideni DV 110 kV in kablovod predvidenega
DV 20 kV se na skrajnem južnem delu križata z zbirnim
kanalom fekalne kanalizacije.

Pri izdelavi tehnične dokumantacije, kot tudi operativne
izvedbe je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise
in standarde ter ostale pogoje upravljalca.

15. člen
Električno omrežje
Pri izvedbi in priključitvi predvidene RTP bo potrebno

upoštevati obstoječe tehnične predpise in ostale tehnične
pogoje, ki jih pri izvedbi RTP predpisuje upravljalec jakega
toka, ELES.

Pri izgradnji in izvedbi novih stojnih mesta predvidene-
ga daljnovoda 110 kV bo potrebno izdelati ustrezno tehnič-
no dokumentacijo in pridobiti soglasje upravljalca.

Preko območja predvidene RTP in spremljajočih ob-
jektov poteka električni nizkonapetostni nadzemni vod, ki ga
bo potrebno prestaviti kot kabelski NN podzemni vod na
zahodnem delu in nadzemni NN vod na jugovzhodnem delu.

Vsa dela in prestavitve bodo izvedena v soglasju z
upravljalcem in ob upoštevanju vseh veljavnih tehničnih pred-
pisov ter standardov.

16. člen
Telefonsko omrežje
Na obravnavanem območju je zgrajeno telefonsko

omrežje z nadzemnimi telefonskimi kabli.
RTP Radeče bo objekt brez stalne posadke in bo lokal-

no avtomatiziran in daljinsko voden.

17. člen
Plinovodno omrežje
Na obravnavanem območju je zgrajena podzemna pli-

novodna infrastruktura, ki obsega nizko tlačni plinovod
PE 93–250 mbar in visokotlačni plinovod P 424 MRP Ra-
deče-MRP Papirnica (6 bar).

Nizko tlačni plinovod PE 93–250 mbar poteka v levem
robu servisne ceste na globini 0,8–0,9 m in prečka predvi-
deni dovozni priključek do obravnavanega območja RTP.
Zaradi predvidenih povečanih obremenitev servisne ceste in
dovoznega priključka bo potrebno obstoječi plinovod zašči-
titi po celotni širini priključka.

Nizko tlačni plinovod PE 93–250 mbar poteka tudi na
severu, in sicer v robu vozišča glavne ceste III. reda, št. 665
Šmartno–Radeče in križa predvideni DV 20 kV. Za izvedbo
križanja DV 20 kV s plinovodom je potrebno zagotoviti min.
višinski odmik 30 cm in ustrezno zaščito.

Visokotlačni plinovod P 424 MRP Radeče-MRP Papir-
nica, ki je premera 100 mm in deluje pod tlakom 6 bar
prečka predvideni nadzemni DV 110 kV južno od obravna-
vanega območja.

Za izvedbo križanja predvidenega daljnovoda z obsto-
ječim visokotlačnim plinovodom bo potrebno izdelati pose-
ben elaborat križanja, ki je del projekta za izvedbo.

Pri operativni izvedbi bo potrebno upoštevati minimalni
odmik stojnih mest daljnovoda od plinovoda 10 m, minimal-
ni odmik stojnih mest od objektov plinovoda, ki mora biti
enak višini droga +3 m, posebne pogoje dela v varovalnem
pasu 2 × 5 m in upoštevati minimalne odmike predvidenih
objektov RTP od plinovoda, ki morajo znašati 5 m, za po-
slovne objekte 10 m in 1,5 m za stebričke eventualne za-
ščitne ograje območja RTP.

Predvideni DV 110 kV in prav tako kablovod predvide-
nega DV 20 kV se na skrajnem južnem delu križata z visoko-
tlačnim plinovodom P 424.

Vsa dela na obravnavanem področju bo treba izvesti
pod pogoji in nadzorom upravljalca ter upoštevati vse veljav-
ne predpise ter standarde.

18. člen
Sistem kabelske TV
Na obravnavanem območju poteka sistem kabelske

TV. Pri izvedbi DV 20 kV in križanjih predvidenega DV 20 kV
z obstoječim sistemom kabelske TV, je treba upoštevati
pogoje soglasodajalca.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA
NAČRTA

19. člen
Varovanje okolja
V lokacijskem postopku je treba pridobiti za posege v

prostor, za katere je pričakovati, da bodo negativno vplivali
na okolje, poročilo o vplivih na okolje, ki ga mora izdelati
pooblaščena strokovna organizacija.

20. člen
Hrup
Obravnavano območje je s planskimi dokumenti Obči-

ne Radeče opredeljeno kot območje RTP.
Na osnovi navedenega je območje v skladu z uredbo o

hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95) razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za
katero veljajo mejne dnevne ravni 70 dBA in mejne nočne
ravni 70 dBA.

Iz poročila o vplivih na okolje je razvidno, da zaradi
obratovanja RTP ter priključnih daljnovodov mejne ravni hru-
pa v neposredni okolici ne bodo presežene.

Občasne povečane emisije hrupa je pričakovati v času
gradnje, zato mora biti gradnja omejena na dnevni čas in
delovne dni v tednu.

21. člen
Zrak
Po odloku o razvrstitvi območij v SRS v območja one-

snaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS,
št. 19/88) so Radeče uvrščene v III. območje, kjer je zrak
onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo.
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Predvidena izgradnja RTP 110/20 kV Radeče s pri-
ključnimi daljnovodi ne bo prekomerno onesnaževala zraka.
Vplivi na zrak bodo prisotni le v času gradnje kot prašenje.
Kot omilitveni ukrep je predvideno močenje dovoznih poti.

22. člen
Vode
Obravnavano območje neposredno ne posega v vodo-

tok Sopota, saj je predviden plato odmaknjen več kot 30 m.
Za preprečitev izlitja transformatorskega olja bodo pod

transformatorji nameščeni oljni lovilci za zbiranje olja preko
kanalizacije v skupno oljno jamo.

Na platoju pred energetskimi transformatorji se bo zbi-
rala meteorna voda in preko lovilca maščob odvajala v kana-
lizacijo.

Sanitarne vode bodo speljane v kanalizacijsko omrežje.

23. člen
Elektromagnetno sevanje
V skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v na-

ravnem in življenjskem okolju in izračunom električne polj-
ske jakosti in gostote magnetnega pretoka za načrtovano
gradnjo RTP 110/20 kV Radeče in priključnih daljnovodov
110 kV in 20 kV je načrtovan poseg v okolje s stališča
obremenjevanja okolja z elektromagnetnim poljem frekven-
ce 50 H2 sprejemljiv za okolje.

Predviden je monitoring spremljanja nivoja elektromag-
netnega sevanja.

24. člen
Naravna in kulturna krajina
V mejah ureditvenega območja ni varovanih območij ali

objektov naravne in kulturne dediščine.
Na vidne kakovosti bo imel vpliv priključni DV 110 kV.
Vizualni vpliv bo omiljen z naravnim zakrivanjem in reha-

bilitacijo terena ter barvo izpostavljenih stebrov v tonih na-
ravnega ozadja (svetlo ali temno olivna zelena).

Gozdni rob varovalnega koridorja mora biti zmehčan z
manj togo linijo. Na gozdnem robu mora biti ohranjena nižja
grmovna zarast.

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in izvedbo dovozne ceste, je treba uporabiti za ureditev
zelenic in nasipov.

25. člen
Požarna varnost
Lokacijski načrt RTP 110/20 kV Radeče in priključni

DV 110 kV in 20 kV upošteva določila 22. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

Dostop in dovoz omogočata dovoz interventnih vozil in
izpolnjujeta pogoje za varen umik.

Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko predvi-

denega hidrantnega omrežja z nadzemnim hidrantom.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

26. člen
Lokacijski načrt omogoča etapno izvajanje v skladu s

potrebami in finančnimi možnostmi investitorja.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi

elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo v ničemer
poslabšale ekološkega sanja. Komunalna, prometna, vo-

dnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko vpliva na
varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno
fazo gradnje.

Do pričetka gradnje ostaja namembnost površin nes-
premenjena, tako da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo
normalno rabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvide-
nih posegov skladno z zazidalnim načrtom.

VIII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so dolo-

čeni z lokacijskim načrtom.
Do pričetka gradnje predvidenih objektov ostaja na-

membnost zemljišč nespremenjena.

28. člen
Poleg določil tega odloka je treba upoštevati vse pogo-

je iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka.

29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Radeče.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/02-53
Radeče, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

2976. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in
na podlagi statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slati-
na na 37. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto

2002 (Uradni list RS, št. 108/01), se 2. člen spremeni
tako, da glasi:
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v 000 SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 1.270.794.000
II. Skupaj odhodki 1.292.989.552
III. Proračunski presežek (I. - II.)  – 22.195.552

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Skupni presežek – primanjkljaj (IV. – V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna 25.000.000
VIII. Odplačilo dolga 2.804.448
IX. Sprememba stanja sredstev na računu 0
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII)
X. Neto zadolževanje 22.195.552
(VII. – VIII. – IX.)
XI. Neto financiranje 22.195.552
(VI. + X.)

2. člen
Dopolni se 3. člen:
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejem-
kov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika
in proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.

3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

4. člen
V 4. členu se dopolni prvi odstavek:
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračun-

skih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posa-
meznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem
uporabniku s sklepom:

– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;

– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;

– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihove
realizacije.

5. člen
Dopolni se 5. člen in glasi:
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov »42-inve-
sticijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v
letu 2003 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%;

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-teko-
či transferi«.

Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo
postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na
postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podla-
gi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za
novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov
in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem pri-
meru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na dolo-
čeni postavki.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

6. člen
Spremeni se 6. člen in glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

6,500.000 tolarjev.

7. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006-10/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2977. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih
Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št. 10/98, 61/00 in 21/02) ter
16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 37. redni seji z dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine

Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se zaradi zagotavljanja nemotenega in

varnega prometa na občinskih cestah v naseljih občine in na
prometnih površinah izven vozišč občinskih cest v naseljih
občine, določajo pravila javnega cestnega prometa, in si-
cer:

– omejitve prometa,
– omejitve hitrosti,
– varnost pešcev,
– vrste javnih parkirnih prostorov in parkiranje,
– drugi varnostni ukrepi.
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2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot

ga določata zakon o javnih cestah in zakon o varnosti ce-
stnega prometa.

II. OMEJITVE PROMETA

3. člen
Hitrost vožnje za vozila na območju naselij Občine Ro-

gaška Slatina je omejena na 50 km/h, razen, če ni s po-
sebnim prometnim znakom določeno drugače.

Območja pred šolami, vrtci, zdravstvenimi domovi in
drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležen-
cev v cestnem prometu potrebno zmanjšati največjo dovo-
ljeno hitrost v naselju, se štejejo za območja posebnega
prometnega režima. Ta območja se označijo z ustrezno
prometno signalizacijo.

Na predlog župana lahko občinski svet omeji hitrost v
naseljih Občine Rogaška Slatina pod 50 km/h ter določi
območja posebnega prometnega režima po predhodnem
predlogu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
krajevne skupnosti ali sveta javnega zavoda.

4. člen
Na območju ulice Zdraviliški trg v Rogaški Slatini, je

med 23. in 5. uro prepovedana vožnja z motornimi kolesi in
kolesi z motorjem.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

5. člen
Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi,

kolesi s pomožnim motorjem, kolesi z motorjem in motorni-
mi kolesi in drugimi vozili po sprehajalnih stezah, otroških in
športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površinah, ki so
namenjene izključno pešcem.

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določba-
ma prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

III. VRSTE JAVNIH PARKIRNIH PROSTOROV IN
PARKIRANJE

6. člen
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in posebni.
Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na jav-

nih površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.

7. člen
Voznik lahko na parkirni prostor parkira samo tisto vrsto

vozila, za katero je parkirni prostor določen.
Če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s pro-

metnim znakom omejeno na določen čas, mora voznik oz-
načiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki stoji
na parkirnem prostoru, če pa take parkirne ure ni, pa s
parkirno uro, ki mora biti nameščena v vozilu. Dostop do
parkirne ure je zagotovljen v vseh trgovinah s papirno galan-
terijo ter prostorih komunalnega redarstva na Občini Roga-
ška Slatina.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstav-
kom tega člena.

8. člen
Posebni parkirni prostori so:
1. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb

ter fizičnih oseb v zvezi z delom, ki ga opravljajo,
2. rezervirani parkirni prostori za parkiranje vozil invali-

dnih oseb,
3. postajališča avto taksi vozil,
4. drugi posebni parkirni prostori.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s pro-

metnim znakom in označbo na vozišču. Prometni znak mora
vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, tudi čas dovoljenega
parkiranja in druga obvestila.

Na posebnih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo
tista vozila, ki so jim parkirni prostori namenjeni in za čas, ki
je za to določen.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

9. člen
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na

za to določenih in označenih parkiriščih.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek voznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega
člena.

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

10. člen
Poleg v zakonu o varnosti cestnega prometa naštetih

primerov je prepovedano parkiranje tudi v naslednjih prime-
rih:

1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti,
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbe, garaže ali

dvorišča,
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi par-

kirnimi mesti tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu
vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor,

4. v parkih in na zelenicah,
5. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod

za odpadke,
6. na bankinah,
7. na vozišču ceste v naseljih.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

IV. DRUGI VARNOSTNI UKREPI

11. člen
Gradbišča ob javnih cestah je potrebno urediti tako, da

je na pnevmatikah onemogočeno odnašanje gradbenega in
drugega materiala na javno cesto. Pri vključevanju vozil iz
gradbišča ali druge neutrjene površine na javno cesto, je
potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in
počistiti meteorno kanalizacijo.
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Če tega izvajalec del, prevoznik oziroma voznik ne
opravi sam, stori to na njegove stroške upravljavec javnih
cest.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

12. člen
Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na

javni cesti ali izven javnih cest, če voda pri pranju odteka po
javni cesti.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

V. IZVAJANJE ZAKONSKIH POOBLASTIL IN NADZOR

13. člen
Nadzor in izvajanje pooblastil po zakonu o varnosti

cestnega prometa opravljata občinski redar in občinski in-
špektor ter izrekata ukrepe predvidene po zakonu in tem
odloku.

Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka tega čle-
na, so zbrane denarne kazni prihodek Občine Rogaška
Slatina.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določi-

la odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 10/79) in vsi prepisi
izdani na njegovi podlagi, ki se nanašajo na območje Obči-
ne Rogaška Slatina.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-006-04/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2978. Odlok o dopolnitvi odloka o poimenovanju ulic,
cest in trgov v Rogaški Slatini

Na podlagi 8.člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o poimenovanju ulic, cest in

trgov v Rogaški Slatini

1. člen
Odlok o poimenovanju ulic, cest in trgov v Rogaški

Slatini objavljen v Uradnem listu SRS, št. 23/75 se dopolni
z naslednjimi določbami, in sicer:

Naselju Rogaška Slatina se priključijo deli naselij: Ra-
tanska vas, Tekačevo, Spodnje Negonje in Tržišče. Skladno
s temi spremembami se spremenijo meje naselij Ratanska
vas, Tekačevo, Spodnje Negonje in Tržišče. Meje katastr-
skih občin ostanejo nespremenjene.

V naselju Rogaška Slatina se uvedejo nove ulice, in
sicer:

– ulica Žibernik se razdeli na naslednje ulice: Žibernik,
Plečnikova ulica, Slomškova ulica, ulica Zrinjskega, ulica
Ele Peroci, Vegova ulica in Linhartova ulica,

– z nazivom Linhartova ulica in Vegova ulica se označi-
jo tudi priključeni deli naselij Ratanska vas,Tekačevo in Spod-
nje Negonje,

– ulici Na livadi se priključita sedanji označbi Tržišče 5
in 6a, Tržišče 6 pa se ukine.

2. člen
Območja priključenih delov naselij, novih in spreme-

njenih ulic so prikazana na osnovnem kartografskem prikazu
registra prostorskih enot v merilu 1:5000, ki je sestavni del
tega odloka in se hrani na Geodetski upravi RS-Izpostavi
Šmarje pri Jelšah.

3. člen
Geodetska uprava RS - Izpostava Šmarje pri Jelšah v

sodelovanju z občino naroči in posreduje nove tablice s
hišnimi številkami ter izvede vse spremembe v zvezi s priklju-
čitvijo delov naselij, ukinitvijo in imenovanjem novih ulic in
preoštevilčbo delov naselij v registru prostorskih enot.

4. člen
Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni nove tabli-

ce s hišno številko namestiti najkasneje 14 dni po prejemu
obvestila, da so tablice izdelane. Stara tablica lahko ostane
poleg nove nameščena največ eno leto po namestitvi nove.

5. člen
Upravna enota Šmarje pri Jelšah in upravni organi Ob-

čine Rogaška Slatina izvedejo v uradnih evidencah, za kate-
re so pristojni, v roku 90 dni vse potrebne spremembe, ki jih
določa ta odlok.

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

listu Republike Slovenije.

Št.06202-006-02/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov
Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. ter
v zvezi s 6. členom statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Roga-
ška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

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

načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine
Rogaška Slatina

1. člen
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov

Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 11/96) se v 2.
členu spremeni tako, da se glasi:

»Grb Občine Rogaška Slatina je upodobljen na ščitu
poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih
opredeljen z blasonom, ki se glasi:

Na enovitem zelenem grbovnem polju je sredinsko
umeščena cela postava Pegaza v capriola drži (v vzpenjanju,
stoječ na zadnjih nogah) v srebrni barvi, ki je obrnjena v
heraldično desno.

Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heral-
dični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi,
so sestavni del tega odloka.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastavo Občine Rogaška Slatina opredeljuje blason,

ki se glasi:
Zastava Občine Rogaška slatina je dvobarvnica v raz-

merju stranic 1:3.
Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je

prvo enovito in zelene barve. Ostali dve polji zastavine rute
sta razdeljeni na sedem trakov zelene in bele barve. Zgornji
in spodnji trak sta zelene barve. V prvo polje je sredinsko in
prostostoječe umeščen grbovni atribut v beli barvi, ki po
višini ne presega 6/7 višine zastavine rute.

Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici,
je atribut v prvo polje umeščen pokončno.

Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi podami
v prilogi, so sestavni del tega odloka.

3. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se

glasita:

»8.a
Občinska volilna komisija ima svoj pečat v obliki kroga

premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima
krogoma. V sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina,
vodoravno pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici
nad grbom je napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob
krožnici pod grbom pa napis “OBČINSKA VOLILNA KOMI-
SIJA”.

8.b
Nadzorni odbor ima svoj pečat v obliki kroga premera

35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V

sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina, vodoravno
pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom je
napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob krožnici pod gr-
bom pa napis “ NADZORNI ODBOR”.

4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Snovalci celostne grafične podobe Občine Rogaška

Slatina so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve
pri uporabi občinskih označb ter barvno skalo za njihove
aplikacije na različne materiale.«

5. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Označb Občine Rogaška Slatina na svojih dokumen-

tih in promocijskih sredstvih ne smejo uporabljati politične
stranke in politična združenja občanov.«

6. člen
V 12. člen se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Občina Rogaška Slatina ima stalno izobešeno občin-

sko in državno zastavo pred poslopjem občine, tako, da je
sredinska državna, stranski dve pa občinski.

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se v
spremenjenem besedilu glasi:

Občani lahko izobešajo občinske zastave v času občin-
skega praznika, lahko pa tudi ob državnih praznikih, vendar
takrat obvezno skupaj z državno zastavo, in sicer tako, da je
državna na levi strani, občinska pa desno ob njej, gledano s
strani opazovalca. Kolikor je razvrščenih več zastav v vrsti,
mora biti državna zastava prva na levi, sredinska pa občin-
ska.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na

slovesnih sejah, letnih skupščinah, manifestacijah. Občani
lahko občinsko zastavo uporabljajo na javnih prireditvah, na
katerih nastopajo kot udeleženci občani Občine Rogaška
Slatina.

Občinske zastave smejo uporabljati za svoje manifesta-
cije politične stranke in politična združenja občanov.«

7. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu,

ovitku ali vizitki lahko uporablja župan, podžupan, nadzorni
odbor, občinska volilna komisija, odbori in komisije in ob-
činska uprava v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje svo-
jih funkcij.«

8. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
Za javno uporabo grba Občine Rogaška Slatina morajo

pravne in fizične osebe zaprositi za dovoljenje občinsko
upravo, pri čemer morajo navesti namen uporabe in izved-
bo.

9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
»Vsaka nepooblaščena uporaba, zloraba ali kršitev do-

ločil tega odloka se kaznuje z denarnimi kaznimi.
V primeru kršitve 11. člena odloka se kaznuje pravna

oseba s 100.000 tolarji denarne kazni in prepovedjo nadalj-
nje uporabe, fizične osebe pa z 20.000 tolarji denarne
kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe.
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V primeru kršitve 12. člena odloka se kaznuje pravna
oseba s 60.000 tolarji denarne kazni, fizične osebe pa z
20.000 tolarji denarne kazni.

V primeru kršitve 13. člena odloka se kaznuje pravna
oseba s 60.000 tolarji denarne kazni, fizične osebe pa s
20.000 tolarji denarne kazni.

10. člen
Podnaslov »IV. Končna določba« se spremeni tako, da

se glasi: »IV. Končne določbe«

11. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:

»21.a člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične izvedbe ob-

činskih označb.«
Dosedanji 21. člen pa postane 22. člen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006-05/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l .r.

2980. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 6. člena odloka o plakatira-
nju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne
26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne

kampanje v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja

na plakatnih mestih v lasti Občine Rogaška Slatina v času
volilne kampanje.

2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno

propagandnimi sporočili je dovoljeno na vseh obstoječih 43
plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakat-
nih mestih Občina Rogaška Slatina enakopravno in na celot-
nem območju Občine Rogaška Slatina zagotavlja vsem or-
ganizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih
sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampa-
nja so:

– informacijski stebri (skupno število 10),
– enostranske table (skupno število 16),
– dvostranske table (skupno število 17).

3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu

tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le
s soglasjem lastnika oziroma upravljalca objekta in po pred-
hodno plačani komunalni taksi po odloku o komunalnih
taksah (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99, 26/00).

4. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno naj-

prej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti na oddelek za
gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ki izda dovoljenje za
plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni
material v skladu z določbami zakona o volilni kampanji.

5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključ-

no s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o volilni kampanji.

Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Roga-
ška Slatina je dostopen v tajništvu občinske uprave, soba
209.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-006-08/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2981. Odlok o preimenovanju naselij spodnji in zgornji
Gabrnik

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90) ter na podlagi 16.člena statuta Občine Rogaška Slati-
na (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o preimenovanju naselij Spodnji in Zgornji

Gabrnik

1. člen
S tem odlokom se preimenujeta naselji Spodnji Gabr-

nik in Zgornji Gabrnik v Spodnji Gabernik in Zgornji Gaber-
nik.

2. člen
Stavbe v naseljih Spodnji in Zgornji Gabrnik se zaradi

nepregledne oštevilčbe ter zaradi sprememb imena preoš-
tevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.

3. člen
Območja preimenovanih naselij so prikazana na osnov-

nem kartografskem prikazu registra prostorskih enot v meri-
lu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na
Geodetski upravi Republike Slovenije, Izpostavi Šmarje pri
Jelšah.
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4. člen
Geodetska uprava RS - Izpostava Šmarje pri Jelšah v

sodelovanju z občino naroči in posreduje nove tablice s
hišnimi številkami ter izvede vse spremembe v zvezi s prei-
menovanjem in preoštevilčbo naselij v registru prostorskih
enot.

5. člen
Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni nove tabli-

ce s hišno številko namestiti najkasneje 14 dni po prejemu
obvestila, da so tablice izdelane. Stara tablica lahko ostane
poleg nove nameščena največ eno leto po namestitvi nove.

6. člen
Upravna enota Šmarje pri Jelšah in upravni organi Ob-

čine Rogaška Slatina izvedejo v uradnih evidencah, za kate-
re so pristojni, v roku 90 dni vse potrebne spremembe, ki jih
določa ta odlok.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006-03/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2982. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98, 51/02) in 15. ter 16. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se določi število volilnih enot, območja

volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni
enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Rogaška
Slatina. Člani Občinskega sveta občine Rogaška se volijo
po proporcionalnem načelu.

2. člen
Prva volilna enota obsega območje: Aškerčeva ulica,

Brestovec, Brestovška cesta, Cankarjeva ulica, Ceste, Ce-
sta padlih aktivistov NOV, Gabrce, Izletniška ulica, Kajuhova
ulica, Kamence, Kidričeva ulica, Knežec, Kot, Kvedrova
ulica, Krpanova ulica, Lastine, Levstikova ulica, Mladinska
ulica, Na livadi, Nimno, Plat, Prnek, Pristavica, Rajnkovec,
Rjavica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Strma cesta, Son-
čna ulica, Tavčarjeva ulica, Tržišče, Ulica XIV. divizije, Ulica
Kozara, Ulica talcev, Velike Rodne, Vinec, Vid Ivanuševa
ulica in Zlatorogova ulica.

V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

3. člen
Druga volilna enota obsega območje: Cesta na Belle-

vue, Celjska cesta, Cvetlični hrib, Cesta na Boč, Gozdna
ulica, Gubčeva ulica, Ivanov hrib, Janina, Kačji dol, Ločen
dol, Lovska ulica, Male Rodne, Na trati, Ob progi, Partizan-
ska cesta, Prvomajska ulica, Pod Bellevuejem, Prešernova
ulica, Ratanska vas, Stritarjeva ulica, Spodnja cesta, Šlan-
drova ulica, Tekačevo, Tržaški hrib, Topole, Ulica Kozjan-
skega odreda, Zdraviliški trg, Žibernik in Župančičeva ulica.

V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

4. člen
Tretja volilna enota obsega območje: Brezje pri Pod-

platu, Cerovec pod Bočem, Čača vas, Drevenik, Gabrovec
pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Kamna Gorca, Podturn, Pod-
plat, Spodnja Kostrivnica, Sv. Florijan, Spodnji Gabrnik,
Spodnje Negonje, Strmec pri Sv. Florijanu, Spodnje Sečo-
vo, Tuncovec, Zgornje Sečovo, Zgornja Kostrivnica, Zgornji
Gabrnik, Zagaj pod Bočem in Zgornje Negonje.

V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo občinska

volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni
odbori.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006-06/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2983. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete
krajevnih skupnosti občine Rogaška Slatina

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. ter 61. člena
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in
28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. red-
ni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih
skupnosti Občine Rogaška Slatina. Člani svetov krajevnih
skupnosti se volijo po večinskem načelu.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Kostrivnica ima enajst članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kostrivnica

se določijo štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
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– prva volilna enota obsega območje naselij Drevenik,
Spodnja Kostrivnica, in Zgornja Kostrivnica. V volilni enoti
se volijo trije člani v sveta,

– druga volilna enota obsega območje naselij Gabro-
vec pri Kostrivnici, Podturn, Spodnji Gabrnik in Zgornji Ga-
brnik. V volilni enoti se volijo trije člani sveta,

– tretja volilna enota obsega območje naselij Brezje pri
Podplatu, Kamna Gorca in Podplat. V volilni enoti se volita
dva člana v sveta,

– četrta volilna enota obsega območje naselij: Čača
vas in Zagaj pod Bočem. V volilni enoti se volijo trije člani
sveta.

3. člen
Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan ima pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Florijan

se določita 2 volilni enoti in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:

– prva volilna enota obsega območje naselja Sv. Flori-
jan. V volilni enoti se volijo trije člani sveta,

– druga volilna enota obsega območje naselja Strmec
pri Sv. Florijanu. V volilni enoti se volita dva člana sveta.

4. člen
Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina ima

devetnajst članov.
Za volitve članov Sveta Mestne krajevne skupnosti Ro-

gaška Slatina se določi 8 volilnih enot in število članov, ki se
volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:

– prva volilna enota obsega območja: Celjska cesta –
del; hišne številke: 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
34a, 34b, 35, 36, 36a, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62 in 63), Gozdna
ulica-del: hišne številke;11, 13, 15, 17, 18 in 19, Gubčeva
ulica, Lovska ulica, Na trati, Ob progi, Prešernova ulica,
Tekačevo, Ulica Kozjanskega odreda, Žibernik-del: hišne
številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 27a,
28, 28a, 29 in 29a. V volilni enoti se volijo trije člani sveta,

– druga volilna enota obsega območja: Aškerčeva uli-
ca, Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica – del; hišne številke:1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46a, 48, 50,
52, 52a, 54 in 56, Izletniška ulica, Mladinska ulica, Strma
cesta, Tavčarjeva ulica, Ulica Kozara, Ulica XIV. divizije, Vid
Ivanuševa ulica, Zlatorogova ulica, Cesta na Bellevue, Cve-
tlični hrib, Ivanov hrib, Janina, Ločen dol, Partizanska cesta,
Pod Bellevuejem, Stritarjeva ulica in Zdraviliški trg. V volilni
enoti se volijo trije člani sveta,

– tretja volilna enota obsega območja: Brestovška ce-
sta, Cesta padlih aktivistov NOV, Knežec, Levstikova ulica,
Rjavica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Kajuhova ulica,
Kidričeva ulica – del; hišne številke: 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
67a, 68, 69, 71, 71a, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
81a, 82, 83, 85, 87, 87a, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97
in 98, Kot, Krpanova ulica, Kvedrova ulica, Lastine, Na
livadi, Sončna ulica, Tržišče in Ulica talcev. V volilni enoti se
volijo trije člani sveta,

– četrta volilna enota obsega območja: Spodnje Sečo-
vo, Tuncovec, Cerovec pod Bočem, Irje – del; hišne števil-
ke: 27, 27a, 28, 29, 33a, 36, 36a, 37, 38, 39, 39a, 39b,
40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 45a, 46, 46a, 46b, 47 in 48
in Zgornje Sečovo. V volilni enoti se volita dva člana sveta,

– peta volilna enota obsega območja: Celjska cesta –
del; hišne številke:1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 in 28a, Cesta
na Boč, Gozdna ulica-del; hišne številke: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 16, 20 in 22, Prvomajska ulica, Ratanska vas,
Spodnja cesta, Šlandrova ulica, Tržaški hrib, Žibernik-del;
hišne številke; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 21a, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,
58 in 59 in Župančičeva ulica. V volilni enoti se volita dva
člana sveta,

– šesta volilna enota obsega območja: Brestovec, Pr-
nek, Rajnkovec, Velike Rodne. Kamence, Pristavica, Vinec
in Nimno. V volilni enoti se volita dva člana sveta,

– sedma volilna enota obsega območja: Ceste, Gabr-
ce, Plat, Male Rodne, Topole in Kačji dol. V volilni enoti se
volita dva člana sveta,

– osma volilna enota obsega območja: Gradiški Dol,
Irje – del; hišne številke: 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 3d,
4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10,
10a, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24,
24a, 24b, 25, 26, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 31a, 32, 33,
33b, 33c, 34, 35, 35a, 49 in 50, Spodnje Negonje in
Zgornje Negonje. V volilni enoti se volita dva člana sveta.

5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo občinska

volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni
odbori.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006-07/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2984. Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč
na območju naselja Rogaška Slatina

Na podlagi prvega odstavka 52. člena odloka o občin-
skih cestah (Uradi list RS, št. 69/99) je Občinski svet obči-
ne Rogaška Slatina na 37. redni seji z dne 26. 6. 2002
sprejel

S K L E P
o določitvi splošnih in posebnih parkirišč na

območju naselja Rogaška Slatina

1. člen
Na območju naselja Rogaška Slatina so v upravljanju

Občine Rogaška Slatina naslednja splošna parkirišča:
– parkirišče na območju avtobusne postaje in poslov-

no trgovskega centra ob Kidričevi ulici,
– parkirišče na območju poslovnega centra Sonce,

Term in Kulturnega centra ob Celjski cesti,
– parkirišče ob restavraciji Sonce med Šlandrovo in

Celjsko cesto,
– parkirišče pred zgradbo Občine Rogaška Slatina v

Izletniški ulici,
– parkirišče pri cerkvi Sv. Križ na Ulici XIV. divizije.
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2. člen
Na območju naselja Rogaška Slatina so v upravljanju

Občine Rogaška Slatina naslednja posebna parkirišča:
– parkirišče ob II. osnovni šoli v Ulici Kozjanskega odre-

da,
– parkirišča v Ulici Kozjanskega odreda in Žiberniku,
– parkirišča pred Zdravstvenim domom ob Celjski ce-

sti,
– parkirišče za zgradbo Občine Rogaška Slatina v Izlet-

niški ulici,
– parkirišče I. Osnovne šole v Kidričevi ulici,
– parkirišče za Vzgojno-varstvenim zavodom in glasbe-

no šolo na prečni cesti med Kidričevo ulico in Ulico XIV.
divizije.

3. člen
Oddelek za okolje in prostor določi z ustrezno promet-

no signalizacijo v roku šest mesecev po sprejemu tega
sklepa, načine parkiranja na parkirnih prostorih v upravljanju
Občine Rogaška Slatina.

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-006-13/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

2985. Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč
na območju naselja Rogaška Slatina

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina, na 37. redni seji,
dne 26.6.2002 s p r e j e l

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Roga-
ška Slatina.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je

glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali.

Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Rogaška Slatina v roku 30 dni po predložitvi poročila o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo,
občinskemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-006-09/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/98 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/91, 29/95 in 44/97) in 16. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99
in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
31. seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta industrijska cona Slovenske Konjice

Baumuller, Banex

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno

območje v lasti podjetij Baumuller in Banex v območju zazi-
dalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice. (Zazi-
dalni načrt Industrijska cona Slovenske Konjice, Razvojni
center Planiranje št. proj. 23/86, Uradni list št. SRS, št.
41/86).

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-
nem načrtu industrijska cona Slovenske Konjice se spreme-
ni in dopolni tako, da se posamezni členi dopolnijo glede na
spremenjeno vsebino.

2. člen
Dopolni se 1. člen veljavnega odloka tako, da se na

koncu člena doda odstavek, ki se glasi:
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Zazidalni načrt iz 1. člena, ki ga je izdelal Razvojni
center planiranje d.o.o., Celje pod številko projekta
523/2001, je sestavni del odloka in vsebuje:

A) Tekstualni del
B) Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
C) Grafične priloge

II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

3. člen
Opis meje obravnavanega območja
Dopolni se 2. člen odloka tako, da se na koncu člena

doda odstavek, ki se glasi:
na severu:  od izhodiščne točke po južnem robu par-

cele št 1454/5

na vzhodu:  po zahodnem robu parcele ceste, del 1552,
1467/7 po vzhodnem robu 1466/4

na jugu:  po parceli št. 1466/4, 477/2

na zahodu:  po vzhodnem robu parcele ceste št.
1610/1 do izhodiščne točke opisa meje
po obodni parcelaciji.

Površina območja urejanja meri 2,15 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen
Dopolni se 3. člen veljavnega odloka tako, da se na

koncu člena doda odstavek, ki se glasi:
Planska dokumentacija in izvedbena dokumentacija do-

ločajo območje kot industrijsko cono.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA,
GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

4.a člen
Urbanistična zasnova ureja razporeditev novih proizvo-

dnih hal, dovozov in manipulativnih površin in parkirnih povr-
šin. Novo predvideni objekti predstavljajo zapolnitev prostih
površin ob obstoječih proizvodnih površinah in oblikujejo z
obstoječimi smiselno gradbeno in funkcionalno celoto.

Območje Baumuller
Območje obsega severno vzhodni del obravnavanega

zazidalnega načrta. V vogalu obeh cest, Delavske in lokalne
ceste je predvidena preureditev z novim izvozom na Delav-
sko cesto, preureditev parkirnih površin, korekcija radijev
cest in priključkov.

Gabariti:
Na južni strani območja je predvidena izgradnja indus-

trijske hale dimenzij 54 x 55 metrov, višine do slemena
8 metrov, dvokapna streha naklon 6–12 stopinj, z možno
toleranco 2 metra v višino in do 5 metrov v tlorisnem gabari-
tu. Med obstoječim in predvidenim objektom je predvidena
nad manipulativnimi površinami nadstrešnica, ki jo je možno
zapreti (obzidati).

Pogoji za oblikovanje objektov:
Objekt bo sodobno oblikovan, posebnih pogojev ni,

želeno je arhitekturno oblikovanje objekta, material in barva
strehe morata biti v nereflektirajoči izvedbi.

Območje Banex
Območje obsega zahodni del obravnavanega zazidal-

nega načrta. Območje ima dva dovoza, enega s severne
strani z Delavske ceste, drugega s ceste Sl. Konjice Poljča-
ne.

Gabariti:
Predviden je prizidek za poslovni del in izgradnja indus-

trijske hale v južnem delu v dimenzijah 40 x 50 metrov,
višina do slemena 8 metrov, dvokapna streha naklon 6–12
stopinj, z možno toleranco 2 metra v višino in do 5 metrov v
tlorisnem gabaritu.

Pogoji za oblikovanje objektov:
Objekt bo sodobno oblikovan, posebnih pogojev ni,

želeno je arhitekturno oblikovanje objekta, material in barva
strehe morata biti v nereflektirajoči izvedbi.

Pogoji za urejanje zunanje ureditve
Zunanja ureditev obsega manipulativne površine, par-

kirne površine in dele zelenic ob meji s cestami. Manipula-
tivne površine bodo asfaltirane, parkirne površine bodo asfal-
tirane možno pa jih je izvesti s travnimi ploščami. Okoli
funkcionalnega zemljišča posameznega podjetja je predvi-
dena ograja višine 2–2,5 metra.

Deli zelenic, ki ločijo predvsem manipulativne površine
od cestnega omrežja, bodo zasajeni z drevorednimi drevesi,
javorji ali jesni.

Funkcionalna zemljišča
Funkcionalna zemljišča obsegajo obstoječe parcele

obeh lastnikov v celoti.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

6. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

5.a člen
V spremembah in dopolnitvah predmetnega ZN ni pred-

videnega novega cestnega omrežja. Vsa obravnavana ob-
močja se priključujejo na obstoječe cestno omrežje, pretež-
no preko že izvedenih priključkov. Na severni strani je v
območju podjetja Baumuller predviden nov uvoz/izvoz na
Delavsko cesto, sočasno pa je predvidena zožitev priključka
iz parkirnih površin na lokalno cesto na vzhodni strani. Par-
kirne površine se nahajajo v okviru funkcionalnih zemljišč
posameznih objektov.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN
TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE

7. člen
Za 5. členom se doda nov 5.b člen, ki se glasi:

5.b člen
Območje obravnave je komunalno urejeno, novi objek-

ti bodo priključeni na komunalno, energetsko in telepreno-
sno omrežje na obstoječe priključke.
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Iz prestavljenega vodovoda Žiče–Slovenske Konjice
(TRM DN 300 mm), je treba zgraditi nov vodovodni priklju-
ček za Banex in Baumuller z vodomernimi jaški za posamez-
nega odjemalca. V vodomernih jaških je treba vgraditi kom-
binirane vodomere, ter zgraditi interno hidrantno omrežje
skladno z požarno študijo za posameznega investitorja.

Treba je zgraditi skupna kanalizacijska priključka za
Banex in Baumuller v ločenem kanalizacijskem sistemu na
obstoječo padavinsko in fekalno kanalizacijo, ki poteka ob
cesti Slovenske Konjice–Poljčane.

Treba je prestaviti nosilni drog nizkonapetostnega omre-
žja v predvideno zelenico in preurediti naprave za merjenje
električne energije v obstoječi TP (t-178 PE Slovenska Bis-
trica), ter urediti ustrezno zaščito.

Del obstoječega TK omrežja je treba ustrezno zaščititi,
oziroma prestaviti v novo traso.

VII. VODNOGOSPODARSKI POGOJI

8. člen
Pri načrtovanju je treba upoštevati:
– pri vseh posegih v prostor je potrebno predvideti

ukrepe, ki bodo preprečevali onesnaževanje voda,
– upoštevati je potrebno lego komunalnih vodov in pri

projektiranju novih zagotoviti predpisane medsebojne hori-
zontalne in vertikalne odmike, ter za priključek na obstoječe
komunalne vode pridobiti soglasja upravljalcev,

– ureditev kanalizacije padavinskih čistih in odpadnih
vod ter drugih odpadnih vod naj bo v skladu z veljavnimi
predpisi,

– pri izbiri ustreznega načina čiščenja odpadnih vod,
bodisi onesnaženih vod s parkirišč ali iz posameznih dejav-
nosti, je treba iskati enotno rešitev skupno z rešitvijo proble-
matike odvajanja odpadnih vod Slovenskih Konjic in pri tem
upoštevati pogoje, ki jih predpisuje uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, Ura-
dni list RS, št. 35/96,

– v primeru nastajanja kakršnih koli odpadnih vod v
območju predvidenih proizvodnih dejavnosti, je odpadne
vode iz posameznih sklopov objektov potrebno pred izto-
kom v kanalizacijo očistiti do take stopnje, kot to zahtevajo
predpisi (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja, Uradni list RS, št.
35/96),

– pri načrtovanju ureditve okolja območja v zazidalnem
načrtu je treba skrbno načrtovati tudi odvodnjo zalednih
voda, ki pritečejo iz severnega pobočja Konjiške gore. Ure-
ditev odvodnje je treba načrtovati tako, da ne bo povzroče-
no zastajanje voda in zamakanje terena ali objektov v okolici.

VIII. VARSTVO OKOLJA

9. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

3.a člen
Dolgoročni plan občine Slovenske Konjice opredeljuje

območje obravnave kot območje za proizvodnjo.

Hrup
Območje obravnave sodi v IV. Stopnjo varstva pred

hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj

moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stano-
vanj, namenjeno industrijski ali obrtni coni ali drugi podobni
proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni ter hrupnejšim
komunalnim dejavnostim.

Mejne ravni hrupa za IV. območje

Vse v dBA Nočna raven Ln Dnevna raven Ld 

mejne ravni 70 70 
kritične ravni  70 80 
mejne ravni za vire hrupa  68 68 
mejne konične ravni hrupa 90 90 

Vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod

fekalnih in meteornih voda in vodnogospodarske pogoje.

Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov bo skladen z določili

občinskega odloka.
Posode za smeti morajo biti postavljene na mesta, kjer

ne bodo povzročala smradu v okolje in ne bodo vizualno
moteča.

IX. POŽARNA VARNOST

10. člen
Za 3. členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

3.b člen
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in

parkirne površine.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so

možna po obstoječih in predvidenih cestah, peš poteh,
manipulativnih in parkirnih površinah.

Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-
ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju
hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati pravilnik o te-
hničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).

X. TOLERANCE

11. člen
Tolerance v ureditvenem območju ZN veljajo za:
Dimenzije objektov so lahko večje max. za 5 m v obeh

smereh v tlorisu, v višino pa za 2 m.
Tolerance veljajo za drugačno razmestitev parkirnih in

manipulacijskih površin, če se s tehnično dokumentacijo
tako izkaže, vendar je k spremenjeni ureditvi potrebno pri-
dobiti urbanistično mnenje.

XI. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Zazidalni načrt spremembe in dopolnitve ZN industrij-

ska cona Slovenske Konjice-Baumuller, Banex je stalno na
vpogled na Občini Slovenske Konjice.

13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na inšpekcija.
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14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 03901-18/01-9204
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Slovenske Konjice 

Janez Jazbec l. r.

ŠKOFJA LOKA

2987. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja
nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev
nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka –
Jobstov sklad

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Ura-
dni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka
na 24. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih

glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev
glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad

1. člen
Občina Škofja Loka s tem pravilnikom predpisuje po-

goje, merila in način dodeljevanja sredstev iz občinskega
proračuna (v nadaljevanju: Jobstov sklad), ki so namenjena
sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev, dijakov in
študentov glasbe s stalnim bivališčem v Občini Škofja Loka,
mladim glasbenikom s stalnim bivališčem v Občini Škofja
Loka, ki so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, druš-
tev, orkestrov ali klubov s sedežem na območju Občine
Škofja Loka, in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene
šole Škofja Loka.

2. člen
Mladi glasbeniki, ki izhajajo iz socialno šibkejših dru-

žin, so upravičeni do denarne pomoči za namen sofinancira-
nja šolnin, nakupa inštrumenta, udeležbe na tekmovanjih,
udeležbe na poletnih glasbenih šolah ali javnih nastopih v
skladu z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02) in v skladu z odlokom o denarnih
pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 93/01).

3. člen
Pojem »sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih

glasbenikov« zajema:
– sofinanciranje šolnin,
– enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udele-

žbe na poletnih glasbenih šolah, na tekmovanjih ali javnih
nastopih, nakupa inštrumenta in podobno,

Pojem »sofinanciranje izobraževanja mladih glasbeni-
kov, ki so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, društev,
orkestrov ali klubov s sedežem na območju Občine Škofja
Loka« zajema:

– sofinanciranje šolnin,
Pojem »sofinanciranje izobraževanja mentorjev nadar-

jenih učencev Glasbene šole Škofja Loka« zajema:

– enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udele-
žbe na seminarjih ali poletnih glasbenih šolah pod pogojem,
da se jih mentorji udeležujejo skupaj s svojim nadarjenim
učencem za potrebe nadarjenega učenca.

4. člen
Izbor prosilcev na podlagi razpisa vsako šolsko leto

posebej določi tričlanska komisija. Komisijo imenuje Občin-
ski svet občine Škofja Loka za dobo štirih let. Razpis je javen
in ga vsako leto objavi Občina Škofja Loka po sprejetju
občinskega proračuna. Vsebovati mora rok za prijavo in
merila, ki jih določa ta pravilnik.

5. člen
Komisija pri izboru upošteva (razen prvega leta šolanja)

merila iz nadaljnjih členov tega pravilnika.

6. člen
1. Za dosežen odličen uspeh pri glasbenem izobraže-

vanju 5 točk
Za dosežen prav dober uspeh pri glasbenem izobraže-

vanju 1 točka
2. Za prejeto pohvalo za vestno in požrtvovalno delo 5

točk
3. Za vsak dosežen rezultat na tekmovanjih:

zlato priznanje srebrno bronasto

– regijsko 10 točk 5 točk 2 točki

zlata plaketa srebrna bronasta

– državno 20 točk 15 točk 10 točk
– mednarodno 30 točk, ne glede na mesto uvrstitve

4. Za vsak javni nastop na občinski, regijski in državni
ravni 5 točk

Za vsak javni nastop na mednarodni ravni 10 točk.
Osnove za kriterije iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena

se nanašajo na preteklo šolsko leto.
Potrdilo o javnem nastopu izda pristojna glasbena,

vzgojno-izobraževalna ustanova.

7. člen
Odstotek sofinanciranja šolnine se določi po naslednji

tabeli:
%

1. 10–14 točk 50
2. 15–29 točk 51–60
3. 30–44 točk 61–70
4. nad 44 točk 71–80

V primeru iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika
se šolnina sofinancira v polnem obsegu ne glede na zgoraj
navedena merila.

8. člen
Kriterij za dodelitev enkratnih dotacij v primeru iz prve-

ga odstavka 3. člena tega pravilnika je doseženo število
točk – 10 in več – v skladu s 6. členom pravilnika.

Višina enkratnih dotacij in sofinanciranja nakupa inštru-
menta je odvisno od števila prosilcev in razpoložljivih sred-
stev.

9. člen
Odobrena denarna sredstva nakazuje Občina Škofja

Loka, in sicer:
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– izvajalcem javnih, vzgojno-izobraževalnih glasbenih
programov v primeru sofinanciranja šolnin,

– organizatorju seminarja ali poletne glasbene šole v
primeru sofinanciranja udeležbe na seminarjih ali poletnih
glasbenih šolah,

– trgovinam z glasbenimi inštrumenti v primeru sofinan-
ciranja nakupa glasbenega inštrumenta.

10. člen
S tem pravilnikom preneha veljati pravilnik o sofinanci-

ranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno
šibkejših družin (Uradni list RS, št. 3/91), njegove spre-
membe in dopolnitve, objavljene v Uradnem listu RS, št.
58/92, 42/93, 51/94. Pravilnik o sofinanciranju izobraže-
vanja nadarjenih učencev glasbe in njihovih mentorjev ter
študentov glasbe začne veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. sep-
tembra 2002 dalje.

Št. 613-1/91
Škofja Loka, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2988. Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji
znamenitih Ločanov in o postavitvi drugih
umetniških del na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 2. člena odloka o Aleji znamenitih Ločanov
(Uradni list RS, št. 111/01) in 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 20. 6. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o postavitvi spominskih obeležij v Aleji

znamenitih Ločanov in o postavitvi drugih
umetniških del na območju Občine Škofja Loka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi:
– postopek in merila za izbor oseb, katerim se postavi

spominsko obeležje v Aleji znamenitih Ločanov v Šolski ulici
oziroma ob peš poti na Loški grad ter

– postopek in merila za postavitev drugih umetniških
del na območju Občine Škofja Loka.

2. člen
Spominsko obeležje v Aleji znamenitih Ločanov se po-

stavi:
– osebam, rojenim na območju Občine Škofja Loka, ki

so s svojim znanjem, delom in stvaritvami pomembno pri-
spevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ustvar-
janja, življenja in dela v lokalnem, slovenskem ali širšem
prostoru;

– osebam, ki so del svojega življenja živele in ustvarjale
na območju Občine Škofja Loka in so s svojim znanjem,
delom in stvaritvami pomembno vplivale na življenje na ško-
fjeloškem območju oziroma so njihova dela vezana na ško-
fjeloško območje.

3. člen
Za postavitev spominskega obeležja je pomembna hi-

storična distanca, zato spominskega obeležja ni mogoče
postaviti še živeči osebi.

4. člen
Na območju Občine Škofja Loka se postavi tudi druga

umetniška dela, ki:
– simbolizirajo dogodke, ki so se zgodili na območju

Občine Škofja Loka ali imajo pomen za Škofjo Loko,
– predstavljajo določeno idejo, pojem, simbol (na pri-

mer: mir, napredek, cehi, slepi, smučanje,…), ki je vsebin-
sko povezana z mestom postavitve.

II. POSTOPEK

5. člen
Predlog za postavitev spominskega obeležja v Aleji zna-

menitih občanov in za postavitev drugega umetniškega dela
na območju Občine Škofja Loka pripravi odbor za družbene
dejavnosti na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis vsebuje:
– pogoje za postavitev spominskega obeležja oziroma

drugega umetniškega dela,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda,
– rok, do katerega je potrebno predložiti pobudo.
Javni razpis se objavi v lokalnem glasilu.

6. člen
Pobudo za postavitev spominskega obeležja ali druge-

ga umetniškega dela lahko podajo pravne in fizične osebe.
Pobuda mora biti pisno utemeljena.
Pobudi za postavitev spominskega obeležja mora biti

priloženo soglasje še živečih sorodnikov.
Pobuda za postavitev umetniškega dela mora vsebovati

predlog lokacije, kjer naj bi se postavilo to umetniško delo.
Če je predlagana postavitev umetniškega dela na zasebnem
zemljišču, mora biti pobudi priloženo tudi soglasje lastnika
zemljišča.

Če pobudnik zagotovi tudi sponzorska oziroma dona-
torska sredstva to izkaže v pobudi (npr. predloži potrdilo
sponzorjev, donatorjev, lastno izjavo…).

7. člen
Prejete pobude za postavitev spominskega obeležja in

pobude za postavitev umetniških del oceni odbor za družbe-
ne dejavnosti v skladu z merili, določenimi v 9. oziroma
11. členu.

Odbor za družbene dejavnosti lahko na sejo, povabi
tudi pobudnike in predstavnike zainteresiranih organizacij
civilne družbe.

Za pobudo, ki je ocenjena z največjim številom točk,
Odbor za družbene dejavnosti pripravi predlog za postavitev
spominskega obeležja oziroma drugega umetniškega dela v
skladu s 4. členom odloka in ga posreduje v sprejem občin-
skemu svetu.

Delo in rezultati ocenjevanja prispelih pobud se objavi v
lokalnem časopisu Občine Škofja Loka.

8. člen
Prednost imajo tiste pobude, v katerih se predlaga po-

stavitev spominskega obeležja osebi, ki v tistem letu praznuje
okroglo obletnico rojstva, smrti ali posameznega dogodka iz
njenega življenja, ki je v povezavi z njenim delom, zaradi
katerega se ji postavi spominsko obeležje oziroma tiste pobu-
de, v katerih se predlaga postavitev drugega umetniškega
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dela ob okrogli obletnici določenega dogodka in dosežejo
najmanj 8 točk na podlagi meril iz 9. oziroma 11. člena.

III. MERILA

9. člen
Prejete pobude za postavitev spominskega obeležja

Odbor za družbene dejavnosti oceni po naslednjih merilih:
a) osebe, ki izvirajo iz območja
Občine Škofja Loka 2 točki
b) glede na odmevnost oziroma pomen
njegovega dela
– pomen za Škofja Loko in okolico 3–5 točk
– pomen za Slovenijo 4–8 točk
– pomen presega državne meje 6–10 točk
c) zgodovinski pomen 2–5 točk
d) častni občani Občine Škofja Loka 2 točki
e) druge pomembne okoliščine 2–5 točk
(npr. zagotovljena donatorska sredstva…)

10. člen
Osebam, ki jih odbor za družbene dejavnosti oceni z

najmanj 12 točkami, se predlaga postavitev spominskega
obeležja v obliki doprsnega kipa v Aleji znamenitih Ločanov
v Šolski ulici.

Osebam, ki jih odbor za družbene dejavnosti oceni z
najmanj 8 točkami, se predlaga postavitev spominskega
obeležja v Aleji znamenitih Ločanov ob pešpoti na Loški
grad.

11. člen
Prejete pobude za postavitev drugega umetniškega dela

Odbor za družbene dejavnosti oceni po naslednjih merilih:
a) Pomembnost dogodka, ideje:
– za Škofjo Loko in okolico 3–5 točk
– za celotno državo 4–8 točk
– pomen, ki presega državne meje 6–10 točk
b) Zgodovinski pomen: 2–5 točk
c) druge pomembne okoliščine 2–5 točk
(npr. zagotovljena donatorska sredstva…)

IV. KONČNE DOLOČBE

12. člen
V proračunu Občine Škofja Loka se zagotovi sredstva

za postavitev vsaj enega spominskega obeležja ali drugega
umetniškega dela v posameznem koledarskem letu.

Če za postavitev spominskega obeležja ali drugega
umetniškega dela predlagatelj pridobi tudi druge vire finan-
čnih sredstev (donacije, sponzorstvo), je v posameznem
letu možno postaviti večje število spominskih obeležij ali
umetniških del.

Sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij ali drugih
umetniških del se zagotovijo v občinskem proračunu.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 617-2/01
Škofja Loka, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

TRŽIČ

2989. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2003

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00),
odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov
in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in
odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99)
ter 18. in 86. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
22. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2003

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2003 (v

nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, po-
stopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega
sektorja na ravni občine.

2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 2003 se določa v na-

slednjih zneskih:
V tisoč tolarjev

Proračun za leto 2003

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sku- Pod-
pina skupina

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.799.711.139
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.212.159.689

70 * DAVČNI PRIHODKI 1.064.130.200
700 Davki na dohodek in dobiček 777.960.000
703 Davki na premoženje 140.305.200
704 Domači davki na blago in storitve 145.865.000
706 Drugi davki 0

71 * NEDAVČNI PRIHODKI 148.029.489
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 94.414.994
711 Takse in pristojbine 8.831.000
712 Denarne kazni 3.989.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.940.000
714 Drugi nedavčni prihodki 35.854.495

72 * KAPITALSKI PRIHODKI 139.508.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 97.830.986
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 41.677.464
73 * PREJETE DONACIJE 15.000.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 15.000.000

74 * TRANSFERNI PRIHODKI 433.043.000
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 433.043.000
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Sku- Pod-
pina skupina

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.838.640.151
40 * TEKOČI ODHODKI 479.333.605

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 127.304.521
401 Prispevki delodajalcev

za socialno varnost 17.785.137
402 Izdatki za blago in storitve 323.529.596
403 Plačila domačih obresti 1.819.783
409 Rezerve 8.894.568

41 * TEKOČI TRANSFERI 581.269.864
410 Subvencije 23.142.090
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 70.656.950
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 74.987.191
413 Drugi tekoči transferi 412.483.633
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 * INVESTICIJSKI ODHODKI 646.911.258
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 646.911.258

43 * INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.125.424
430 Investicijski transferi 131.125.424

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -38.929.012

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 1.300.000

75 * PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.300.000
750 Prejeta vračila danih posojil 1.300.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 * DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) 1.300.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 * ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 31.250.000

55 * ODPLAČILA DOLGA 31.250.000
550 Odplačila domačega dolga 31.250.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -68.879.012

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -31.250.000

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III) 38.929.012

– Stanje sredstev naračunih konec 31. 12. 2002
(ocena) 69,000.000

– Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih,
v letu 2003 68,879.012

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financira-
nja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je
priloga k temu odloku.

3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejem-

kov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihod-
kov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in
virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih name-
nih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihod-
kov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.

4. člen
Kot sestavni del odloka o proračunu Občine Tržič za

leto 2003, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov kra-
jevnih skupnosti v Občini Tržič.

Skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih
na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti
krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna
sprejmejo predlog finančnega načrta.

5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in
uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena

v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so
nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih po-
stavkah.

8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko

samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru prora-
čunske postavke in po potrebi odpira nove konte.

9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno
zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za
posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži
uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dve-
ma proračunskima postavkama s sklepom župana, se
upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.

Spremembe namena in višine sredstev za posamezni
namen, ki presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena,
se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi občinski
svet.
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11. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

– ¨Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov
ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-
investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”.

– ¨Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati
25% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-
tekoči transferi”.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na
namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski pre-
jemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračun-
skega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in
odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot
namenske prihodke in prejemke opredeljuje zakon o izvrše-
vanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača na-
menski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek,
ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejan-
skih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za
novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov
in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem pri-
meru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na dolo-
čeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.

12. člen
Župan lahko v letu 2003 za odhodke za investicije in

investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vre-
dnost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov
za leta 2003–2006, če so za ta namen že načrtovane
pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto
2004.

13. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih na-
menov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zado-
stnih sredstev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan
do zneska 1;000.000 SIT za posamezni namen.

14. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12.

2003 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov prora-
čuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT, vendar samo
enkrat za isti namen.

15. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

16. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli

obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko
plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za
plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče
izterjati celotnega dolga.

Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. čle-
na tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino
terjatve.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslo-
va obveznih dajatev.

17. člen
Pravne osebe javnega sektorja in sicer občina, javna

podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se v letu 2003 lahko zadolžijo in izdajo poroštva
drugim pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 to-
larjev.

Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb
javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.

18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upora-

bo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev
preteklega leta poročati pristojnim uradom Občinske uprave
občine Tržič.

Neposredni in posredni uporabniki občinskega proraču-
na morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta
in letno poročilo za preteklo leti skupaj z obrazložitvami ter ju
poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.

19. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v

sladu z 18. členom tega odloka, lahko župan delno ali v
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno
pa na predlog župana Občinski svet občine Tržič.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 401-02/02-06
Tržič, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tržič za leto 2002

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2002 (Uradni list RS, št. 1/02) 3. in 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02)
ter 18. in 86. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št.15/99, 20/01 in 79/01), je Občinski svet občine Tržič
na 22. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Tržič za leto 2002

1. člen
Besedilo 17. člena odloka o proračunu Občine Tržič

za leto 2002 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
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Pravne osebe javnega sektorja in sicer javna podjetja
ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravlja-
nje, se v letu 2002 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim
pravnim osebam do skupne višine 43,000.000 tolarjev.

Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb
javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.

3. člen
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Tr-

žič za leto 2002 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke 10. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01,
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 22. seji dne 26. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič

1. člen
V 5. členu odloka o kategorizaciji občinskih cest v

Občini Tržič (Uradni list RS, št. 8/01, 6/02, 23/02, 46/02)
se v tabeli – mestne in krajevne ceste (LK), pod zaporedno
številko 228, v celoti izbriše cesta z oznako LK 429 082, s
potekom od LK 429-081 do Ročevnice 75, v dolžini 95 m.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 10. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2992. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02),
3., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96,
9/99, 56/99 in 22/00) ter 10. in 18. člena statuta Občine

Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občin-
ski svet občine Tržič na 22 redni seji dne 26. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah Občine Tržič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini

Tržič,
– način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne nalo-

ge,
– varstvo uporabnikov,
– financiranje gospodarskih javnih služb in
– druga vprašanja, povezana z izvajanjem gospodar-

skih javnih služb.

2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,

ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodar-
ske javne službe določene s tem odlokom.

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo mate-
rialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu.

II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne

službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
9. vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest,
10. na drugih področjih, določenih z zakoni.

4. člen
Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne

službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. pogrebne in pokopališke storitve,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
3. javna razsvetljava,
4. plakatiranje in oglaševanje,
5. turistična in druga obvestilna signalizacija,
6. oskrba z energijo in plinom,
7. izvajanje javnega mestnega prometa,
8. izvajanje prevozov učencev,
9. urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij vodo-

tokov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč.
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Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo
tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.

5. člen
Gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka se

opravljajo na celotnem območju Občine Tržič.
Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se

opravljajo na celotnem območju Občine Tržič, če ni z odlo-
kom o izvajanju posamezne gospodarske javne službe dru-
gače določeno.

6. člen
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi

gospodarskimi javnimi službami, je obvezna.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi

gospodarskimi javnimi službami ni obvezna, če odlok za
posamezne primere ne določa drugače.

III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen
Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja

posamezne ali več gospodarskih javnih služb v skladu s
7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98).

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehnič-
nih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih stan-
dardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za
celotno državo, se predpišejo z odloki.

8. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju

gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter
pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan
zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racional-
no, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih
sistemov.

9. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb

skladno s 6. členom zakona o gospodarskih javnih službah
v naslednjih oblikah:

– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracional-
no ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo;

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za oprav-
ljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če
to ni njihov cilj;

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno;

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zase-

bnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz
prejšnjih alinei tega člena.

10. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesi-

je zagotovi občina tako, da podeli koncesijo fizični ali pravni
osebi, ki ima ustrezno registrirano dejavnost in izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

11. člen
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega

razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali
na podlagi vloge o zainteresiranosti.

Podlaga za javni razpis oziroma podelitev koncesije na
podlagi vloge o zainteresiranosti je odlok oziroma koncesij-
ski akt, ki vsebuje:

– dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske
javne službe,

– območje izvajanja gospodarske javne službe, upora-
bnike ter razmerja do uporabnikov,

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– morebitna javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne služ-

be in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja gospodarske javne službe,
– način plačila koncesionarja ali način plačila odško-

dnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma var-
ščine,

– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogod-

be,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje

gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave

z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem po-
stopku. Pred izdajo odločbe o izbiri koncesionarja direktor
pridobi mnenje komisije za izvedbo javnega razpisa.

Z izbranim koncesionarjem sklene pogodbo o koncesi-
ji župan občine v imenu in za račun občine.

12. člen
Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko

občina z odlokom neposredno prenese v opravljanje zase-
bnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam upora-
bnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogoje-
nost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.

Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka tega
člena lahko opravlja organizacijska oblika iz prejšnjega od-
stavka sama ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpol-
njeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in
normativi.

13. člen
Z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi

za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so po 76. členu
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) postali last občine, upravljajo izvajalci
gospodarskih javnih služb.

IV. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

14. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge

s področja gospodarskih javnih služb, ki so določene v
12. členu zakona o gospodarskih javnih službah, opravlja
pristojni urad občinske uprave.

Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih jav-
nih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri izvajalcu
gospodarske javne službe ali drugi za to usposobljeni orga-
nizaciji ali podjetju.
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Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na in-
frastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb
se lahko kot javno pooblastilo prenese na izvajalce gospo-
darskih javnih služb.

V. VARSTVO UPORABNIKOV

15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet

za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič, ki je
sestavljen iz predsednika in štirih članov.

Občinski svet sprejme akt o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič in imenuje ter razre-
šuje člane na predlog Komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Mandat članov sveta traja 5 let.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje

skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb,
njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in
njenega sveta,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajal-
cev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti
ter predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.

16. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo

sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

17. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani

izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pri-
stojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj
ta odloči o njegovi pravici za katero meni, da je kršena in
naloži izvajalcu gospodarske javne službe ustrezno ravna-
nje.

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

18. člen
Gospodarske javne službe se lahko financirajo:
– iz cene proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki

tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz lokalnega davka,
– iz prihodkov izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– iz posojil in
– iz drugih virov.

19. člen
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postop-

ku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z
zakonom.

Iz cene se financirajo storitve tistih gospodarskih javnih
služb, ki so individualno določljive in izmerljive ter jih plaču-
jejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cen, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
Sredstva za subvencije se zagotavljajo v proračunu občine.

Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih
storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste
uporabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih upo-
rabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

20. člen
Predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin

oziroma storitev oblikuje izvajalec gospodarske javne službe
in jih z obrazložitvijo predloži pristojnemu občinskemu orga-
nu v soglasje, če ni z odlokom o izvajanju posamezne go-
spodarske javne službe drugače določeno.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Do sprejetja odlokov, ki bodo natančneje določali na-

čin in pogoje izvajanja nekaterih gospodarskih javnih služb iz
tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98), določbe predpisov, ki so bili izdani na podlagi
navedenega zakona oziroma določbe drugih republiških
predpisov, ki urejajo ta področja, vendar le v primeru, če teh
vprašanj ne ureja ta odlok in če niso v nasprotju z določbami
tega odloka.

22. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 47/96, 76/97 in 1/02) in prve alinea 4. člena
odloka o komunalnih dejavnostih na območju Občine Tržič
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/84).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-04/02-07
Tržič, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2993. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini
Tržič

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02), 3. in 6.
člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, Uradni list RS, št.
13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97,
87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01), 2. in 7. člena
odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 40/01), 71., 78. in 89. člena odloka o občinskih
cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št.
6/01, 49/01 in 6/02), ter 10. in 18. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občin-
ski svet občine Tržič na 22. seji dne 26. 6. 2002 sprejel
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O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja:
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, ogla-

sov, obvestil, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem
besedilu: plakati oziroma reklamni oglasi),

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plaka-
tiranje in oglaševanje (v nadaljnjem besedilu: plakatni oziro-
ma oglaševalski objekti),

– obračunavanje plakatiranja in oglaševanja ter
– sankcije ob neupoštevanju določil tega odloka.

2. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo na celotnem ob-

močju Občine Tržič.

3. člen
Pomen izrazov iz tega odloka:
– izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-

ga objekta je pravna ali fizična oseba, ki na podlagi soglasja
lastnika zemljišča ali objekta, na katerem se postavlja plakat-
ni oziroma oglaševalski objekt in soglasja pristojnega urada
občinske uprave, kadar sta ti potrebni ter odločbe o dovolitvi
priglašenih del, ki jo izda Republika Slovenija, Upravna eno-
ta Tržič, postavi plakatni oziroma oglaševalski objekt;

– izvajalec plakatiranja oziroma oglaševanja je pravna ali
fizična oseba, ki na postavljenih plakatnih oziroma oglaševal-
skih objektih namesti plakate oziroma reklamne oglase.

Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-
ga objekta ter izvajalec plakatiranja oziroma oglaševanja je
lahko ista ali različna pravna ali fizična oseba.

4. člen
Plakatni oziroma oglaševalski objekti ter njihove dovo-

ljene dimenzije po tem odloku so:
– oglasne deske (površina največ 6 m2, pri čemer viši-

na ne sme biti več kot 3 m od tal),
– oglaševalski stebri (višina stebra največ 3 m in pre-

mera 1 m),
– vitrine (površina največ 6 m2, pri čemer višina ne sme

biti več kot 3 m od tal),
– reklamne table na avtobusnih postajališčih (površina

največ 2 m2),
– reklamne table na drogovih javne razsvetljave (površi-

na največ 1 m2),
– reklamne table pravnih oseb in samostojnih podjetni-

kov, ki oglašujejo firmo, dejavnost, izdelek, storitev in podo-
bno (površina največ 2 m2),

– elektronske reklamne table – svetlobni napisi (povr-
šina največ 2 m2 oziroma višina do 3 m),

– izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami (površi-
na največ 0,25 m2),

– elektronski reklamni panoji – displayi (površina naj-
več 8 m2),

– nosilci čezcestnih transparentov (višina transparenta
največ 1 m, pri čemer je transparent lahko izobešen najmanj
4,5 m nad voziščem občinske ceste),

– prenosni ulični reklamni panoji (površina največ
2 m2),

– reklamni panoji – mali reklamni panoji in veliki jumbo
panoji (površina največ 10 oziroma 12 m2),

– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb (stranske
površine brez okenskih in vratnih odprtin),

– drugi primerni plakatni oziroma oglaševalski objekti
(površina največ 12 m2).

5. člen
Velikost in oblika plakatnih oziroma oglaševalskih ob-

jektov mora biti usklajena z dimenzijami iz 4. člena tega
odloka ter s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Tržič.

Plakatni oziroma oglaševalski objekti ne smejo onemo-
gočati prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču
oziroma preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na
zmanjšanje varnosti cestnega prometa.

Plakati oziroma reklamni oglasi morajo biti estetsko
oblikovani, njihova vsebina pa ne sme biti v nasprotju z
interesi javnega miru in javne morale.

6. člen
Soglasja in dovoljenja, ki jih na podlagi določb tega

odloka izda pristojni urad občinske uprave, se izdajo v obliki
upravne odločbe.

7. člen
Plakatni oziroma oglaševalski objekti se lahko postavijo

na zemljiščih in objektih v lasti Občine Tržič na podlagi
soglasja pristojnega urada občinske uprave. Plakatni oziro-
ma oglaševalski objekti se lahko postavijo tudi na zemljiščih
in objektih, ki niso v lasti Občine Tržič na podlagi predho-
dnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta in soglasja pri-
stojnega urada občinske uprave.

Pristojni urad občinske uprave v soglasju določi pogoje
postavitve objekta, ki morajo biti v skladu s tem odlokom in s
predpisi o varnosti cestnega prometa ter določi pogoje vzdr-
ževanja in odstranitve teh objektov.

Soglasje za namestitev transparentov preko občinske
ceste se lahko izda le za določen čas za vse občinske ceste.

Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-
ga objekta mora pred postavitvijo plakatnega oziroma ogla-
ševalskega objekta poleg navedenih soglasij, v skladu z
odlokom o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potre-
bno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 40/01) ter drugimi predpisi, ki urejajo posege v
prostor in graditev objektov, pridobiti tudi odločbo o dovoli-
tvi priglašenih del, ki jo izda Republika Slovenija, Upravna
enota Tržič.

8. člen
Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalskega

objekta mora vlogi za soglasje iz 7. člena tega odloka priložiti:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto plakatnega ozi-

roma oglaševalskega objekta,
– prikaz plakatnega oziroma oglaševalskega objekta z

opisom in navedbo tehničnih podatkov,
– čas trajanja postavitve plakatnega oziroma oglaševal-

skega objekta,
– soglasje lastnika zemljišča ali objekta, če je ta v zase-

bni lasti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– druge priloge na zahtevo pristojnega urada občinske

uprave.

9. člen
Za postavitev in upravljanje plakatnih oziroma oglaše-

valskih objektov ter nameščanje in odstranjevanje plakatov
oziroma reklamnih oglasov so pristojni:

– pristojni urad občinske uprave,
– pooblaščeni izvajalec ali
– organizator prireditve.
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Pooblaščeni izvajalec je tisti, s katerim Občina Tržič
sklene pogodbo za postavitev oziroma upravljanje plakatnih
oziroma oglaševalskih objektov ter nameščanje in odstranje-
vanje plakatov oziroma reklamnih oglasov.

Pristojni urad občinske uprave lahko izda dovoljenje,
da plakatiranje oziroma oglaševanje na plakatnih oziroma
oglaševalskih objektih, katerih lastnica je Občina Tržič, izve-
de organizator prireditve sam v skladu z upravno odločbo.

10. člen
Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-

ga objekta ter izvajalec plakatiranja oziroma oglaševanja na
drogovih javne razsvetljave ter nameščanja čezcestnih tran-
sparentov je koncesionar, ki ga izbere občina na podlagi
javnega razpisa v skladu z odlokom o načinu izvajanja go-
spodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja
javne razsvetljave na območju Občine Tržič.

11. člen
Po preteku obdobja iz tretje alinee 8. člena tega odlo-

ka je izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-
ga objekta dolžan le-tega takoj odstraniti.

Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-
ga objekta, ki preneha s plakatiranjem oziroma oglaševa-
njem pred potekom obdobja, določenega s pogodbo ali z
upravno odločbo, je dolžan o tem obvestiti pristojni urad
občinske uprave najmanj 5 dni pred prenehanjem.

12. člen
Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-

ga objekta in izvajalec plakatiranja oziroma oglaševanja sme-
ta plakatne oziroma oglaševalske objekte uporabljati le v
skladu s tem odlokom in pogodbo oziroma dovoljenjem iz
tretjega odstavka 9. člena tega odloka.

13. člen
Izvajalec plakatiranja oziroma oglaševanja je odgovo-

ren:
– da so plakati oziroma reklamni oglasi, ki jih namešča

na plakatne oziroma oglaševalske objekte, opremljeni s štam-
piljko občine ali pooblaščenega izvajalca iz 9. člena tega
odloka in datumom, do katerega dneva smejo biti plakati
oziroma reklamni oglasi nameščeni na plakatnem oziroma
oglaševalskem objektu;

– da so plakati oziroma reklamni oglasi primerno razvr-
ščeni na plakatnem oziroma oglaševalskem objektu in ne
presegajo površine, namenjene za plakatiranje oziroma ogla-
ševanje oziroma ne segajo preko njenih mejnih robov;

– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma re-
klamnim oglasom ne prekrije že nameščeni plakat oziroma
reklamni oglas, ki vabi oziroma oglašuje na prireditev, ki se
še ni zgodila;

– da poškodovane, umazane ali drugače neprimerne
plakate oziroma reklamne oglase odstrani najkasneje v roku
dveh dni od dneva, ko ugotovi neprimernost plakata oziroma
reklamnega oglasa;

– da v dveh dneh od prejema pisnega opozorila pristoj-
nega urada občinske uprave odstrani vse plakate oziroma
reklamne oglase, ki so nameščeni na po tem odloku prepo-
vedanih mestih;

– da takoj odstrani plakate oziroma reklamne oglase,
ki niso opremljeni s štampiljko in datumom iz prve alinee
tega člena;

– da odstrani plakate oziroma reklamne oglase najka-
sneje v roku treh dni po preteku razloga, zaradi katerega so
bili nameščeni.

14. člen
Izvajalec postavitve plakatnega oziroma oglaševalske-

ga objekta je odgovoren, da so plakatni oziroma oglaševal-
ski objekti vzdrževani, njihova okolica pa urejena.

Pristojni urad občinske uprave ali pooblaščeni izvajalec
postavitve plakatnega oziroma oglaševalskega objekta je
odgovoren, da vodi register plakatnih oziroma oglaševalskih
objektov.

15. člen
V primeru, da izvajalec plakatiranja oziroma oglaševa-

nja ne odstrani plakatov oziroma reklamnih oglasov, ki so
nameščeni v nasprotju s tem odlokom, le-te odstrani pristoj-
ni urad občinske uprave ali pooblaščeni izvajalec na stroške
izvajalca plakatiranja oziroma oglaševanja, ki je za plakatira-
nje oziroma oglaševanje prevzel odgovornost.

V primeru, da ni mogoče ugotoviti kdo je odgovoren za
namestitev plakatov oziroma reklamnih oglasov v nasprotju z
določbami tega odloka, odstrani le-te pristojni urad občin-
ske uprave na stroške občine. Če se kasneje ugotovi, kdo je
odgovoren za namestitev plakatov oziroma reklamnih ogla-
sov, ki so bili nameščeni v nasprotju z določbami tega odlo-
ka, pristojni urad občinske uprave z upravno odločbo naloži
odgovorni pravni ali fizični osebi povrnitev stroškov, ki so
nastali v zvezi z odstranitvijo navedenih plakatov oziroma
reklamnih oglasov.

Plakatni oziroma oglaševalski objekti, ki so postavljeni
v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajal-
ca postavitve plakatnega oziroma oglaševalskega objekta.

16. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov oziroma reklamnih

oglasov je dovoljeno samo na plakatnih oziroma oglaševal-
skih objektih iz 4. člena tega odloka.

Lepljenje plakatov oziroma reklamnih oglasov na zuna-
njih površinah izložb, oken, vrat, ograj, dreves, gradbiščnih
ograj in drugih neprimernih mestih je prepovedano.

Oglaševanje z letaki iz zraka ter nameščanje letakov na
parkirana osebna vozila je brez posebnega predhodnega
pisnega dovoljenja pristojnega urada občinske uprave pre-
povedano.

17. člen
Plakatni oziroma oglaševalski objekti se lahko postav-

ljajo tudi za predvolilno politično delovanje. Način uporabe
se določi s posebno odredbo, ki jo izda župan v skladu z
zakonom o volilni kampanji.

18. člen
Za plačilo komunalne takse za plakatne in oglaševalske

objekte ter za plakatiranje in oglaševanje v Občini Tržič se
uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja komunalne
takse.

Komunalna taksa je prihodek proračuna Občine Tržič,
ki se nakaže na posebni vplačilni račun v skladu z odredbo o
računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih jav-
nofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02) oziroma
se plača v Uradu za finance občine Tržič.
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II. NADZOR

19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija in pristojni urad Občinske uprave
občine Tržič, vsak v mejah svojih pristojnosti.

III. KAZENSKA DOLOČBA

20. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba, do 60.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe, do
150.000 SIT posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti ter do 60.000 SIT posa-
meznik, ki:

– ne upošteva določil tega odloka glede velikosti pla-
katnih oziroma oglaševalskih objektov (4. in 5. člen);

– namesti plakat oziroma reklamni oglas, ki ni predpi-
sano potrjen na plakatni oziroma oglaševalski objekt
(13. člen);

– namesti plakat oziroma reklamni oglas preko plakata
oziroma reklamnega oglasa, ki oglašuje oziroma vabi na
prireditev, ki se še ni zgodila (13. člen);

– ne odstrani poškodovanih, umazanih ali drugače ne-
primernih plakatov oziroma reklamnih oglasov s plakatnih
oziroma oglaševalskih objektov (13. člen),

– ne odstrani plakatov in reklamnih oglasov, ki niso
opremljeni s štampiljko in datumom iz prve alinee 13. člena
tega odloka,

– ne odstrani plakatov oziroma reklamnih oglasov v
treh dneh po preteku razloga, zaradi katerega so bili name-
ščeni (13. člen);

– ne vodi registra plakatnih oziroma oglaševalskih ob-
jektov (13. člen);

– redno ne vzdržuje plakatnih oziroma oglaševalskih
objektov (14. člen);

– namesti plakat oziroma reklamni oglas izven plakat-
nega oziroma oglaševalskega objekta (16. člen);

– meče letake v nasprotju z določbami 16. člena tega
odloka;

– poškoduje ali uničuje sporočila, ki so na plakatni
oziroma oglaševalski objekt nameščeni v skladu s tem odlo-
kom.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Za plakatne oziroma oglaševalske objekte, ki so do

uveljavitve tega odloka brez ustreznih upravnih dovoljenj že
postavljeni na območju Občine Tržič, morajo njihovi lastniki
v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka vložiti vlogo za
izdajo ustreznega upravnega dovoljenja k že postavljenim
plakatnim oziroma oglaševalskim objektom v skladu s 7. in
8. členom tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 013-06/02-07
Tržič, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2994. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe na področju izgradnje in vzdrževanja
javne razsvetljave na območju Občine Tržič

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02), 44. čle-
na zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in
18/02), 6., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 10. in
18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 22. seji,
dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na

področju izgradnje in vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Občine Tržič

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Tržič

kot koncedent opredeljuje predmet koncesije, uporabnike
storitev javne službe, pogoje koncesioniranja, obveznosti
koncesionarja, vodenje katastra in kontrolne knjige, način
financiranja, začetek in čas trajanja koncesije in druge ele-
mente, pomembne za podelitev koncesije za izvajanje izbir-
ne gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdr-
ževanja javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).

Javna služba iz tega odloka se izvaja na celotnem ob-
močju Občine Tržič.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo nasled-

nje naprave:
– luči na drogovih ob cestiščih,
– luči na drogovih na drugih javnih površinah,
– druge luči, ki niso v zasebni lasti in so namenjene

razsvetljavi javnih površin.

3. člen
Predmet koncesije je izvajanje javne službe, ki obsega

izgradnjo naprav za javno razsvetljavo ter vse storitve redne-
ga vzdrževanja in obnavljanja, potrebne za zagotavljanje ne-
motenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:

1. zamenjava svetilk in sijalk,
2. zamenjava drogov javne razsvetljave,
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav

za javno razsvetljavo,
4. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov

javne razsvetljave,
5. izgradnja in investicijsko vzdrževanje naprav javne

razsvetljave,
6. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
7. vodenje katastra in kontrolne knjige,
8. izvedba novoletne in drugih okrasitev po naročilu

koncedenta,
9. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napra-

vah javne razsvetljave,
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10. električarska dela povezana z delovanjem naprav
javne razsvetljave,

11. dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo,
12. nameščanje in vzdrževanje reklamnih tabel na dro-

govih javne razsvetljave,
13. nameščanje in vzdrževanje čezcestnih transparen-

tov,
14. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni pred-

pis.

III. UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE

4. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki jav-

nih površin v Občini Tržič.
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe

na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati
predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.

Koncesionar je dolžan uporabniku čimprej pisno odgo-
voriti, najkasneje pa v roku 30 dni.

IV. POGOJI KONCESIONIRANJA

5. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
1. da je registrirana za dejavnost, ki je predmet konce-

sije;
2. da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izo-

brazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne smeri
z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v elektrotehnični stroki;

3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustrez-
nimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na
področju javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj IV.
stopnjo strokovne izobrazbe elektrotehnične ali druge ustrez-
ne smeri;

4. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-
nih priprav;

5. da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
6. da zagotavlja strokovno in kadrovsko usposoblje-

nost za vodenje katastra javne službe ter ima ustrezne delov-
ne priprave za njegovo vodenje;

7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za ško-
do, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji
osebi, državi ali občini;

8. da za čas trajanja koncesije predloži gospodarski
načrt izvajanja javne službe, ki vsebuje program izvajanja
javne službe z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančnega in
razvojnega vidika ter cene storitev;

9. da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.

V. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

6. člen
Koncesionar mora vsako leto do konca meseca sep-

tembra za naslednje leto koncedentu oddati letni gospodar-
ski načrt, ki mora vsebovati:

– program izvajanja javne službe,
– cene storitev,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče

opravljanje javne službe,

– načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za name-
ščanje in vzdrževanje reklamnih tabel na drogovih javne
razsvetljave ter čezcestnih transparentov,

– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za investi-
cijsko vzdrževanje naprav javne razsvetljave,

– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po
posameznih območjih Občine Tržič in potrebnih finančnih
sredstev za to,

– drugo, glede na zahtevo koncedenta.
Župan občine, kot zastopnik in predstavnik konceden-

ta, s sklepom potrdi letni gospodarski načrt za izvajanje
javne službe.

Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju objektov in naprav javne razsvetljave, oprav-
ljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organiza-
cijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v drugih prime-
rih.

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta
podati za preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravlje-
nih storitvah in finančno poročilo.

7. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka oprav-

lja še druge dejavnosti, mora za javno službo na področju
izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju
Občine Tržič voditi ločeno računovodstvo po določilih zako-
na o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih
družbah.

Koncesionar mora za nameščanje in vzdrževanje re-
klamnih tabel na drogovih javne razsvetljave ter čezcestnih
transparentov voditi posebno evidenco, iz katere bodo razvi-
dni prihodki in odhodki za ta namen.

Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računo-
vodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune
za storitve, opravljene na območju Občine Tržič.

8. člen
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– pri izvajanju javne službe spoštuje veljavne predpise,
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na

podlagi določil tega odloka in koncesijske pogodbe,
– zagotavlja uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje

javne službe,
– zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za

izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev,
– opravlja storitve v skladu s potrjenim gospodarskim

načrtom iz 6. člena tega odloka,
– dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organiza-

cijske, vzdrževalne, razvojne in druge standarde ter normati-
ve za opravljanje javne službe,

– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,

– zagotavlja Občini Tržič strokovno pomoč pri načrto-
vanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe.

9. člen
V primeru elementarnih nesreč ali v drugih primerih, ki

zahtevajo takojšnje posredovanje oziroma odpravo napake,
zlasti, če so ogrožena človeška življenja, je koncesionar
dolžan zagotoviti interventno izvajanje javne službe na poziv
uporabnikov ob vsakem času ter zagotoviti odpravo napak v
roku 24 ur oziroma takoj, ko je to mogoče.
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10. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, razviden iz posebne

evidence vodenja prihodkov in odhodkov iz drugega odstav-
ka 7. člena tega odloka, mora koncesionar namensko upo-
rabiti za investicijsko vzdrževanje naprav javne razsvetljave.

Višino presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjega
odstavka tega člena mora koncesionar predvideti v letnem
gospodarskem načrtu iz 6. člena tega odloka.

11. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih

priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last oziroma last tretjih oseb, ki jih
pridobi na podlagi najema ali drugega podobnega pravnega
posla.

VI. VODENJE KATASTRA IN KONTROLNE KNJIGE

12. člen
Kataster iz 7. točke 3. člena tega odloka vsebuje po-

datke o nazivu, lokaciji, lastništvu, tehničnih lastnostih ter
številu vseh naprav oziroma objektov javne razsvetljave.

Kataster, ki je last koncedenta, se vodi v obliki računal-
niškega zapisa.

Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce-
dentu periodično, vendar najmanj štirikrat letno, ob prene-
hanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v
celoti.

Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podat-
ki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpo-
gled samo koncedentu in pristojnim inšpektorjem.

Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, ki
koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, pa ga mora vzpo-
staviti v roku 6 mesecev po začetku opravljanja koncesioni-
rane dejavnosti.

13. člen
Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki

vsebuje najmanj naslednje podatke:
– opis dela,
– opis porabljenega materiala,
– nabavna cena porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– naprava, na kateri je bilo delo opravljeno (po podat-

kih iz katastra iz 12. člena tega odloka),
– cena za opravljeno delo.
Kontrolno knjigo koncesionar posreduje koncedentu

do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

VII. NAČIN FINANCIRANJA

14. člen
Javna služba se financira iz proračuna koncedenta na

podlagi porabljenega in vgrajenega materiala po konkuren-
čnih nabavnih cenah.

Za nameščanje in vzdrževanje reklamnih tabel na dro-
govih javne razsvetljave ter čezcestnih transparentov prido-
biva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene
storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom stori-
tev.

Cenik storitev v okviru letnega gospodarskega načrta
potrdi župan občine s sklepom.

Pogoji za spreminjanje cen se določijo s koncesijsko
pogodbo.

VIII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

15. člen
Koncesionar je v celoti odgovoren za škodo, ki jo pov-

zroči sam ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe uporabnikom ali drugim prav-
nim in fizičnim osebam.

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesij-
ske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali neve-
stnim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist Občine Tržič.

Škoda iz prve alinee drugega odstavka tega člena ob-
sega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbire novega izvajal-
ca javne službe ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega
interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride
do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesio-
narja.

IX. NADZOR

16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske

pogodbe opravlja v okviru svojih pristojnosti pristojni občin-
ski urad oziroma s strani koncedenta pooblaščena instituci-
ja.

Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana ali direk-
torja občinske uprave, mora koncesionar omogočiti odreje-
ni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav,
vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma
vodenje zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi
zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
Koncedent opravi napovedan nadzor s poprejšnjo pi-

sno ali ustno napovedjo vsaj 10 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb ter praviloma le v poslovnem
času koncesionarja.

Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi
tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.

X. JAVNI RAZPIS IN IZBIRA KONCESIONARJA

17. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpi-

sa, ki ga strokovno pripravi pristojni urad občinske uprave.
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje

tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Župan s sklepom imenuje tudi tri nadomestne člane komisije.

Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisne-
ga roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
Z pričetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo
razpisna dokumentacija, v kateri so podrobneje opredeljeni
kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje javne službe in
kriteriji za izbiro koncesionarja. V razpisu se določi datum,
ura in kraj odpiranja ponudb.
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Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu,
ponudbo pravočasno in pravilno vloži vsaj en vlagatelj.

Če javni razpis ne uspe, se javni razpis v roku najmanj
30 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je
neuspešen tudi ponovni javni razpis, se šteje, da je zaradi
potreb prebivalcev Občine Tržič potrebno uporabiti določbe
zakona, ki urejajo gospodarske javne službe v primeru ne-
posrednega prenosa opravljanja javne službe.

O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem po-
stopku. Pred izdajo odločbe o izbiri koncesionarja direktor
pridobi mnenje komisije za izvedbo javnega razpisa.

Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo o izbiri koncesio-
narja, lahko na podlagi določb zakona o splošnem uprav-
nem postopku vloži pritožbo. O pritožbah ponudnikov odlo-
ča v upravnem postopku župan občine. Njegova odločitev je
dokončna. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor
po določbah zakona o upravnem sporu.

18. člen
Župan v imenu in za račun koncedenta z izbranim

koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočno-
sti odločbe o izbiri koncesionarja sklene pisno koncesijsko
pogodbo.

Koncesija začne veljati z dnem, ko obe pogodbeni
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo in je podeljena za
dobo desetih let.

Koncesionar je dolžan pričeti z opravljanjem koncesio-
nirane dejavnosti takoj, ko je podpisana pogodba oziroma z
dnem, ki je določen v koncesijski pogodbi.

19. člen
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na

celotnem območju Občine Tržič izključno pravico opravljati
javno službo, za katero je pridobil koncesijo, razen v prime-
rih, ko je z zakonom ali s podzakonskimi predpisi posamez-
no opravilo naloženo drugi osebi.

20. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obve-

stiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za skleni-
tev koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki sta-
tusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture.

Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je
zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zara-
di sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

21. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odvzemom koncesije.

22. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za

katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha tudi v primeru stečaja

pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz
ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela
koncesijo.

Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog
ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov.

23. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju koncesije se
določijo v koncesijski pogodbi.

24. člen
Koncedent lahko koncesionarju z upravno odločbo od-

vzame koncesijo v naslednjih primerih:
– nepravočasen začetek opravljanja javne službe gle-

de na rok, določen v koncesijski pogodbi,
– neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– nespoštovanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, or-

ganizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normati-
vov za opravljanje javne službe,

– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,

– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in ne-
popolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zara-
di česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premo-
ženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne,

– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta,
– opustitev vodenja katastra,
– nepopolno ali nestrokovno vodenje katastra,
– uporaba cen, ki niso določene v skladu s 6. členom

tega odloka,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 15. členu tega

odloka,
– razlogi, določeni v 20. členu tega odloka,
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali

koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije je možen, če je koncedent na kon-

kretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu
postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri
tem zagrozil z odvzemom koncesije.

25. člen
Koncedent lahko opravljanje javne službe do ponovne

ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo s
tem, da je dotedanji koncesionar dolžan koncedentu na
njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.

26. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi

utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoli-

ščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti potresi, poplave
ter druge elementarne nezgode, stavke, vojne ali ukrepi
oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonom-
skega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem
delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesi-
onarju povrniti morebitne povečane stroške, ki so nastali v
teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o iz-
vajanju javne službe v takih pogojih.

XII. PRENOS KONCESIJE

27. člen
Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe na

drugo osebo le, če je prenos predviden v koncesijski po-
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godbi in v obsegu, ki je predviden v tej pogodbi. V primeru,
da koncesijska pogodba nima določb o prenosu opravljanja
javne službe, je prenos možen le ob pogoju predhodnega
dovoljenja koncedenta. Dovoljenje izda pristojni urad občin-
ske uprave v obliki upravne odločbe.

XIII. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 013-05/02-07
Tržič, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VODICE

2995. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Vodice za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98
in 61/99 – odločba US), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in statuta Občine Vodice (Uradni list RS,
št. 49/95, 31/98 in Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/98,
7/98) je Občinski svet občine Vodice na 31. redni seji dne
27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice

za leto 2002

1. člen
V odloku o spremembi odloka o proračunu Občine

Vodice za leto 2002, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Vodice na 30. redni seji, dne 4. 4. 2002 se spremeni v
3. členu “bilanca prihodkov in odhodkov“ tako, da se glasi:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. skupni prihodki:  813,963.691 SIT,
II. skupni odhodki: 1.713,963.691 SIT,
od tega tekoči odhodki in tekoči transferi 396,141.691

SIT in
investicijski odhodki in transferi 1.317,822.000 SIT.
III. Proračunski primanjkljaj 900,000.000 SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del prora-

čuna je sestavni del tega odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-01-001/02-23
Vodice, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

VRANSKO

2996. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone
območja KIV Vransko

Na podlagi 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), 7. člena programa priprav sprememb in
dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja
KIV Vransko (Uradni list RS, št. 20/02) in 30. člena statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je župan Občine
Vransko dne 4. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone
območja KIV Vransko

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

zidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko, ki
ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o., Celje, Ulica
XIV. divizije 14, 3000 Celje, v juniju 2002.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

industrijske cone območja KIV Vransko bo javno razgrnjen
na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko v
sejni sobi v delovnem času občinske uprave. Javna razgrni-
tev 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 raz-
prava. Obvestilo o kraju in času javne razprave bo objavljeno
naknadno na krajevno običajen način.

3. člen
Vsi zainteresirani občani, organi in organizacije, ter

drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev ZN. Zainteresirani podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-03/30-03
Vransko, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.
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CELJE

2997. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN
rekreacijski center »Na Golovcu«

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. 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) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski

center »Na Golovcu«

A) SPLOŠNE DOLOČBE

I
S tem programom priprave se podrobneje določi po-

stopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopol-
nitvah zazidalnega načrta rekreacijski center »Na Golovcu«,
način pridobitve rešitve, subjekti, ki bodo sodelovali pri pri-
pravi ter terminski plan priprave in sprejema odloka o spre-
membah in dopolnitvah zazidalnega načrta.

II
Vsebina zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) mora

biti izdelana skladno z določili 28., 29. in 30. 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) ter navodilom o
posebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Vsebina sprememb in dopolnitev ZN se prostorsko
nanaša na zidavo stanovanjsko poslovnega objekta in pripa-
dajočo zunanjo ureditev.

III
a) Investitor lokacijskega načrta je Gradbeništvo Božič-

nik, Stanko Božičnik s.p.
b) Nosilca strokovnih aktivnosti izbere investitor.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja spre-

memb in dopolnitev ZN se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba

(ZPI Celje),
– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodar-

stvo MOC.
Naloge nosilca izdelave ZN so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb

in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom
priprave (faza: osnutek, predlog):

– odlok o ZN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupno-

sti;
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh

postopkih sprejemanja ter
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,

ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in
dopolnitev ZN.

B) STROKOVNE PODLAGE OZ. PREDHODNE
AKTIVNOSTI

IV
Pri izdelavi ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine

Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01),

– predmetne prostorsko izvedbene akte

C) SOGLASJEDAJALCI

V
V postopku izdelave in sprejemanja sprememb in do-

polnitev ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristoj-
nih soglasjedajalcev.

Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN pridobi
pogoje soglasjedajalcev na osnovi izdelanega osnutka ozi-
roma strokovnih razgovorov z upravljavci posameznih po-
dročij.

Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN.

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri spremembah in
dopolnitvah ZN, so:

– VOC Celje d.d., vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Celje,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami, izpostava Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat

RS, Območna enota Celje,
– MOC, Oddelek za okolje in promet.

D) TERMINSKI PLAN

VI
Izbrani nosilec izdelave osnutka sprememb in dopolni-

tev ZN pripravi osnutek do 1. avgusta 2002.
Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enome-

sečni javni razgrnitvi osnutka.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine

Celje in Mestne četrti Gaberje v osmih dneh po dnevu
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee. V času
javne razgrnitve se izvede javna razprava. Občani, organi in
organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti, lahko
podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnut-
ka sprememb in dopolnitev ZN.

Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, po-
danih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in ob-
činske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe
in predloge ter sklepov Odbora za okolje in prostor ter
komunalno gospodarstvo, ki predhodno obravnava pripom-
be in predloge v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve.

Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obrav-
navi. Po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prej-
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šnjega odstavka, koordinator poskrbi za pripravo usklajene-
ga predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitev
in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale uteme-
ljene pripombe in predlogi.

Župan Mestne občine Celje posreduje odlok o spre-
membah in dopolnitvah ZN, po predhodni obravnavi na Od-
boru za okolje in prostor ter komunalne zadeve Mestnemu
svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaz-
nem postopku.

V. KONČNI DOLOČBI

VII
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zago-

tovi investitor.

VIII
Program priprave sprememb prične veljati z dnem pod-

pisa župana Mestne občine Celje.

Št. 35005/00128/2002 0008

Celje, dne 8. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

IG

2998. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00), je Občinski svet občine Ig na 29.
redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za

leto 2001

1. člen
Občinski svet občine Ig sprejme zaključni račun prora-

čuna Občine Ig za leto 2001 z naslednjimi postavkami:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupni prihodki 844,636.204
II. Skupni odhodki 603,256.277
III. Proračunski presežek (I.-II.) 241,379.927
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –
VI.Prejeta minus dana posojila in
sprem. kap. deležev (IV.-V.) –
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Povečanje-zmanjšanje sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V:-VIII.) 241,379.927
X. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.) - 241,379.927

XI. Stanje na računih dne
31. 12. 2001:
– TRR-redna sredstva 3,806.007
– TRR-sredstva rezerv 2,139.406

2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna Ob-

čine Ig za leto 2001 znaša 241,379.927 SIT in se v celoti
prenese v proračun za leto 2002, delno za pokritje odprtih
obveznosti iz leta 2001, delno pa s posebnim sklepom o
razporeditvi sredstev za tekoče obveznosti proračuna leta
2002.

3. člen
Sredstva rezerv po zaključnem računu proračuna Obči-

ne Ig za leto 2001 znašajo 5,839.406 SIT in se prenesejo v
rezerve proračuna za leto 2002.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 403-03/02-05
Ig, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

2999. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za
naravno znamenitost

Na podlagi 8. člena zakona o ohranjanju narave (Ura-
dni list RS, št. 56/99), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/89, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02) ter 7.
člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski
svet občine Ig na 29. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja
ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno

znamenitost

1. člen
S tem odlokom se odlok o razglasitvi območja ribnikov

v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list RS,
št. 23/86) spremeni tako, da se v petem odstavku 5. člena
črta tretja alinea: “športni ribolov”.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-12/02-01
Ig, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.
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KAMNIK

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kamnik

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, 74/98, 70/00, 100/00 – odločba US, 28/01 –
odločba US, 16/02 – odločba US in 51/02) ter 16. in 87.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in
40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 29. seji dne 3.
julija 2002 sprejel

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

s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini

Kamnik (Uradni list RS, št. 38/97 in 44/02) se v 33. členu
črta besedilo “(volumen posode x število praznenj)”.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35301-8/02
Kamnik, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3001. Sklep o spremembi sklepa 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 in 40/01), je župan Občine Kamnik
dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o
ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco

I
Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu

območja M1 Pod Skalco, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 55/02, se spremeni tako, da se drugi stavek I. točke
glasi:

»Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni
trg 24, v drugem nadstropju in v prostorih KS Mekinje in bo
trajala do vključno 20. 9. 2002.«

II
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-2/02
Kamnik, 2. julija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3002. Sklep o spremmebi sklepa 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 in 40/01), je župan Občine Kamnik
dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16

Žale

I
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopol-

nitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5
Žale in K16 Žale, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
55/02, se spremeni tako, da se drugi stavek II. točke glasi:

»Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni
trg 24, v drugem nadstropju tudi za KS Kamnik Center in bo
trajala do vključno 20. 9. 2002.«

II
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-1/02
Kamnik, 2. julija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3003. Sklep o sprejemu programa opremljanja
stavbnih zemljišč za ureditveno območje B-5
Perovo

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99) in 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na
29. seji dne 3. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za ureditveno območje B-5 Perovo

1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za ure-

ditveno območje B-5 Perovo, ki ga je v maju 2002 izdelalo
podjetje Parcela d.o.o. iz Ljubljane.

2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka za ureditveno

območje B-5 Perovo znaša na dan sprejetja programa
26.270 SIT/m2 stavbnega zemljišča.

3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno

revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka
gradnja), ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in IGM.

4. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj zazidalne-

ga načrta občina v skladu z veljavno zakonodajo odda dela
usposobljenim organizacijam. Nadzor nad izvedbo projekta
zagotovi občina.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep

Občinskega sveta občine Kamnik o sprejemu programa
opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje B-5
Perovo z dne 27. 9. 2000 (Uradni list RS, št. 93/00).

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 42008-83/00-6/3
Ljubljana, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KOMEN

3004. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2002

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, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odloč-
be sodišča št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/
96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet
občine Komen na 31. redni seji dne 4. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2002

1. člen
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2002 dolo-

ča obseg javne porabe Občine Komen za leto 2002 in način

izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki pro-
računa ter občinskim premoženjem.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih (v SIT):

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74) 516,444.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 335,837.000

70 DAVČNI PRIHODKI 257,171.000
700 Davki na dohodek in dobiček 220,898.000
703 Davki na premoženje 14,934.000
704 Domači davki na blago in storitve 21,339.000
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 78,666.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 71,208.000
711 Takse in pristojbine 2,401.000
712 Denarne kazni 157.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 700.000
714 Drugi nedavčni prihodki 4,200.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 123,412.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 67,082.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 56,330.000

73 PREJETE DONACIJE 21,885.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 6,425.000
731 Prejete donacije iz tujine 15,460.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 37,310.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 37,310.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 516,444.000
40 TEKOČI ODHODKI 166,217.266

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 27,790.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 3,845.000
402 Izdatki za blago in storitve 98,642.966
403 Plačila domačih obresti 32,439.300
409 Rezerve 1,500.000

41 TEKOČI TRANSFERI 179,856.157
410 Subvencije 810.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 107,113.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 16,386.443
413 Drugi tekoči domači transferi 55,546.714
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 158,215.577
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 158,215.577

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16,155.000
430 Investicijski transferi 16,155.000

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

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) –
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV –
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500) –

50 ZADOLŽEVANJE –
500 Domače zadolževanje –

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Komen so zajeti v bilanci prihod-
kov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in raču-
nu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem
delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikaza-
na podrobnejša razčlenitev sredstev po posameznih name-
nih in uporabnikih.

Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih progra-
mov za obdobje od leta 2002–2005.

3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega so-

glasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih
določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve,
za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.

Občina se bo v letu 2002 zadolžila za investicije do
višine določene s proračunom.

4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so

določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni
za posamezne namene.

5. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim pora-

bnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki
dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva
nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investi-
cijah.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-
kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno za-
gotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki
še omogoča delovanje uporabnikov.

6. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini dolo-

čeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dva-
najstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posle-
dic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,

suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlin-
ske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in
ekološke nesreče.

O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT
odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in o
uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi
sredstev nad višino 500.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.

7. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna ve-

ljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.

Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem žu-
pana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju pred-
plačil.

8. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2002 so poleg

prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabljajo za odhodke
bilance prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu finan-
ciranja:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po
kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem
zakonu;

2. taksa za obremenjevanje vode na podlagi uredbe o
taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95,
44/95, 8/96, 124/00, 49/01);

3. samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
4. drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za

svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prispevki vaške
skupnosti).

9. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo

gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.

10. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodat-

na sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih
postavk. O prerazporeditvi odloča župan.

O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan v
treh mesecih po izvršeni prerazporeditvi poročati občinske-
mu svetu.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni možno.

11. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga proračunskega uporabnika finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

12. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki

niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre
nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
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13. člen
Župan je pooblaščen da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo

predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna
za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,

– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve realne vrednosti.

14. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in
pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračun-
skih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrše-
vanja proračuna v skladu s pravilnikom o sistemizaciji delov-
nih mest in delovnih razmerij v Občinski upravi občine Ko-
men in sklepa direktorja občinske uprave.

Izdatke vaške skupnosti preverja in pisno potrdi pred-
sednik posamezne vaške skupnosti.

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

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

Št. 06202-10/02
Komen, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

LENART

3005. Odredba o razporeditvi delovnega časa v
Občinski upravi občine Lenart

Na podlagi 25. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je župan Občine Lenart
sprejel

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi

občine Lenart

1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razpore-

ditev delovnega časa v Občinski upravi občine Lenart (v
nadaljevanju: občinska uprava).

2. člen
Delovni čas v občinski upravi traja 40 ur na teden in je

razporejen na pet delovnih dni v tednu, in sicer od ponede-
ljka do petka.

3. člen
V občinski upravi je naslednji delovni čas, ki traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
Uradne ure na sedežih krajevnih skupnosti so:
– KS Voličina v ponedeljek od 7. od 10. ure,
– KS Sv. Jurij v torek od 7. do 10. ure,
– KS Lenart v četrtek od 7. do 10. ure.

Uradne ure za neposredno poslovanje občinskega ura-
da za državljane in druge osebe, organizacije in skupnosti
ter druge pravne osebe so na sedežu Občine Lenart vse dni
v tednu, v vsem delovnem času.

4. člen
Ne glede na določbo 3. člena te odredbe se določi

tudi obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur.
Obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur je od

7.30 do 11. ure, vsak dan v tednu, v sredo tudi popoldan od
14.30 do 17. ure, kolikor ni drugače določeno.

Obvezna prisotnost referenta za društvene dejavnosti
je od 7.30 do 12. ure in v sredo od 14.30 do 17. ure.

Kolikor delavec, zaradi nujnih obveznosti, ne more biti
prisoten na sedežu občine v času obvezne prisotnosti v
času uradnih ur, mora vodja oddelka delo v oddelku organi-
zirati tako, da je omogočeno nemoteno poslovanje oddelka.

Delavci, katerih narava dela obsega tudi delo na tere-
nu, morajo najmanj 20 ur tedensko biti prisotni na sedežu
občine.

5. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), se

sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi predstojnik ali vodja notranje or-

ganizacijske enote kot neposredno nadrejeni s pisno odred-
bo praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujno-
sti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno,
pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca
delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

6. člen
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksi-

malno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur.
Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri meseč-

ni plači, delavec pa lahko nadure izkoristi v obliki prostih ur
oziroma celodnevne odsotnosti.

7. člen
Delavci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotno-

sti med delovnim časom z vpisi v evidenčni knjigi, katero
vodi za to pooblaščeni delavec, knjiga se nahaja v tajništvu.
Konec meseca se knjiga odda v kadrovski službi in poobla-
ščeni delavec nato pripravi seznam odsotnosti z dela in ga
odda v računovodstvu.

8. člen
V delovno obveznost se štejejo:
– ure prisotnosti na delu,
– letni dopust,
– državni prazniki in drugi z zakonom določeni prosti

dnevi,
– ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila pla-

če.
Ure izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v

zvezi z delom po napotitvi predstojnika, ki se izvajajo na
državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti
dan ali na dan, ko organ ne posluje, se obračunajo kot ure
prisotnosti na delu.

9. člen
Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z

delom, se ob predložitvi dokazila šteje odsotnost zaradi:
– iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva v tak-

šnih primerih ter zdravniških in specialističnih pregledov, ki
jih ni mogoče opraviti izven delovnega časa,
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– darovanja krvi,

– opravljanja funkcije v državnih organih in organih sa-
moupravne lokalne skupnosti,

– sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja
za izvrševanje pravic ustanovitelja,

– opravljanja dela sodnika porotnika,

– sodelovanja v sodnem ali upravnem postopku kot
priča,

– izvajanja obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite in
reševanja,

– opravljanja drugega dela v interesu delodajalca (so-
delovanje v nadzornih organih za izvrševanje pravic ustano-
vitelja),

– sodelovanje v komisijah za personalne zadeve; delo
za drugo organizacijo oziroma sodelovanje pri projektnem
delu pri organizacijah in podobno,

– drugih primerov, določenih z zakonom, podzakon-
skim predpisom ali kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

10. člen
V primeru službene poti se delavcu prizna toliko ur

prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko oprav-
ljanje dela.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se delavcu
ure prisotnosti na delu ne priznajo, če je delavec v soboto,
nedeljo na državni praznik ali na drug z zakonom določen
dela prost dan na službeni poti in dela dejansko na ta dan ne
opravlja.

11. člen
Predstojnik občinske uprave lahko glede na naravo

dela določi za posamezne delavce drugačen delovni čas,
oziroma razporeditev v okviru tedenskega delovnega časa.

12. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur za stranke

mora biti objavljena in na primeren način označena v poslov-
nih prostorih občinske uprave.

13. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2002.

14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 52/93).

Št. 13002-1/2002
Lenart, dne 28. junija 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LITIJA

3006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 1999

Na podlagi 2. odstavka 13. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 110/00, 2/01) je Občinski svet občine Litija na
35. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za

leto 1999

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Litija za leto 1999, ki zajema predvidene in doseže-
ne prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene
odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvi-
deno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in na-
ložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in
sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na
dan 31. decembra 1999.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 1999

izkazuje:
– bilanca prihodkov in odhodkov: SIT

– prihodki: 1,548.762.377
– odhodki: 1,527.502.446
– presežek: 21.259.931

– račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki: 166.312
– odhodki: 0
– presežek: 166.312

– račun financiranja:
– prihodki: 25,085.524
– odhodki: 46,137.118
– presežek: – 21,051.594

– bilanca sredstev rezerv:
– prihodki: 8,663.543
– odhodki: 5,093.385
– presežek: 3,570.158

– premoženjska bilanca:
– sredstva: 4.483,631.000
– obveznosti in lastni viri: 4.483,631.000

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in
premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 401-54/00
Litija, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.
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3007. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 2000

Na podlagi 3. odstavka 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 110/00, 2/01) je Občinski svet občine Litija na
35. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za

leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Litija za leto 2000, ki zajema predvidene in doseže-
ne prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene
odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvi-
deno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in na-
ložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in
sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na
dan 31. decembra 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2000

izkazuje:
– bilanca prihodkov in odhodkov: SIT

– prihodki: 1.611,840.958,31
– odhodki: 1.617,723.936,01
– proračunski primanjkljaj: – 5,882.977,70

– račun finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev: 7,517.765,00
– dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev: 10,000.000
– prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev: – 2,482.235

– račun financiranja:
– zadolževanje: 43,000.000
– odplačila dolga: 39,968.590,70
– zmanjšanje sredstev na
računih: – 5,333.803,40

– bilanca sredstev rezerv:
– prihodki: 10,577.969,63
– odhodki: 5,611.576,15
– presežek: 4.966.393,48

– premoženjska bilanca:
– sredstva: 5,309.896
– obveznosti in lastni viri: 5,309.896

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in
premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 401-09/01
Litija, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

METLIKA

3008. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Metlika

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99 in 71/01) in v skladu z določbami zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine Metlika
na 27. seji dne 27. junija 2002 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Metlika

1. člen
V statutu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in

71/91) se črta 20. člen in nadomesti z naslednjim besedilom:
Občinski svet šteje devetnajst članov, od katerih se en

član sveta voli na podlagi posebne volilne pravice pripadnik-
ov romske skupnosti.

2. člen
Črta se tretji odstavek 21. člena in nadomesti z nasled-

njim besedilom:
Osemnajst članov sveta se voli po proporcionalnem

načelu, en član sveta, ki se voli na podlagi posebne volilne
pravice pripadnikov romske skupnosti pa se voli po večin-
skem načelu.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/95
Metlika, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

3009. Sklep posebne občinske volilne komisije za
volitve članov občinskega sveta

Na podlagi 33., 35. in 36. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02), 11., 12. in 18. člena statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet
občine Metlika na 27. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Za člane posebne občinske volilne komisije za volitve

članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti
se imenujejo:

za predsednika: Sašo Murtič, roj. 19. 7. 1959, Naselje
Borisa Kidriča 2, 8330 Metlika,

za namestnika predsednika: Dušan Bricelj, roj. 4. 2.
1954, Bereča vas 5 b, 8331 Suhor,

za člana: Jožef Nemanič, roj. 26. 11. 1951, Čurile 3a,
8330 Metlika,
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za namestnika člana: Jurij Jelerčič, roj. 16. 1. 1956,
Marentičeva ul. 5, 8330 Metlika,

za člana: Darko Hudorovac, roj. 11. 12. 1949, Rosal-
nice 84, 8330 Metlika,

za namestnika člana: Marjan Tudija, roj. 3. 7. 1966,
Križevska vas 68, 8330 Metlika,

za članico: Nada Krašovec Klančar, roj. 6. 9. 1955,
Ulica 1. maja 2, 8330 Metlika,

za namestnico članice: Vesna Brajkovec, roj. 24. 9.
1957, Gornji Suhor pri Metliki 14 c, 8331 Suhor.

II
Mandatna doba članov posebne občinske volilne

komisije za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov
romske skupnosti traja štiri leta.

III
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-1/02
Metlika, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l.r.

3010. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02), 11., 12. in 18. člena statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet
občine Metlika na 27. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednico: Marija Črnugelj, roj. 2. 6. 1950, Breg

revolucije 20a, 8330 Metlika,
za namestnico predsednice: Marjeta Fortun, roj. 14.

6. 1959, Ulica bratov Klemenc 21, 8340 Črnomelj,
za člana: Stanislav Brodarič, roj. 2. 6. 1951, Rosaln-

ice 11 a, 8330 Metlika,
za namestnika člana: Janez Starc, roj. 21. 5. 1941,

Šestova ulica 18, 8330 Metlika,
za člana: Jože Pezdirc, roj. 4. 2. 1956, Krasinec 56,

8332 Gradac,
za namestnika člana: Branko Nemanič, roj. 29. 10.

1963, Božakovo 20, 8330 Metlika,
za člana: Janez Kremesec, roj. 30. 11. 1957, Stara

cesta 9, 8330 Metlika,
za namestnika člana: Matija Žabčič, roj. 13. 9. 1955,

Marentičeva ulica 18, 8330 Metlika.

II
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja

štiri leta.

III
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-1/02
Metlika, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

3011. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove
na pokopališčih v KS Suhor

Na podlagi 11., 12., in 18. člena statuta Občine Metli-
ka (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) ter 26. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika (Urad-
ni list RS, št. 73/98) je Občinski svet občine Metlika, na 27.
redni seji sveta dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi višine najemnine za grobove na

pokopališčih v KS Suhor

1
Letna najemnina za grobove na pokopališčih v KS

Suhor znaša:
SIT

1. enojni grob 3.000

2. dvojni grob 4.000

3. trojni grob oziroma grobnice 7.000

2
Cena za nakup novega groba znaša:

1. enojni grob 30.000

2. dvojni grob 45.000

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in prične veljati osmi dan po objavi.

Št. 403-58/00
Metlika, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

RIBNICA

3012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 2002

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 16., 96. in 97. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občin-
ski svet občine Ribnica na seji dne 20. 6. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Ribnica za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ribnica za leto 2002

(Uradni list RS, št. 22/02) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000 tolarjih

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1,242.979
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 620.579

70 DAVČNI PRIHODKI 511.811
700 Davki na dohodek in dobiček 398.564
703 Davki na premoženje 37.493
704 Domači davki na blago in storitve 75.754

71 NEDAVČNI PRIHODKI 108.768
710 Udeležba na dobički in dohodkih od premoženja 47.930
711 Takse in pristojbine 5.986
712 Denarne kazni 102
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.200
714 Drugi nedavčni prihodki 46.550

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 575.806
740 Prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 575.806

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,332.679
40 TEKOČI ODHODKI 291.607

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 68.194
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.286
402 Izdatki za blago in storitve 195.383
403 Plačilo domačih obresti 4.744
409 Rezerve 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 364.877
410 Subvencije 12.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 31.913
413 Drugi tekoči domači transferi 320.464

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 607.936
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 607.936

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 69.759
430 Investicijski transferi 69.759

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –89.700

B) BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 14.700

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 14.700
750 Prejeta vračila danih posojil 14.700

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV –
440 Dana posojila –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 14.700
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C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE 90.000
50 ZADOLŽEVANJE 90.000

500 Domače zadolževanje 90.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA 15.000

55 ODPLAČILO DOLGA 15.000
550 Odplačilo domačega dolga 15.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE 75.000
(VII.–VIII.–IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE 89.700
(VI.+X.)

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih pro-
gramov so priloga k temu odloku.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto
2002.

Št. 01-403-02-2/01
Ribnica, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

3013. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ribnica

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99), 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 37/2000) je Občinski svet občine Ribnica na 20.
redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnem

prispevku v Občini Ribnica

1. člen
V 8. členu odloka o komunalnem prispevku v Občini

Ribnica (Uradni list RS, št. 39/00) se spremeni in dopolni
zadnja vrstica tako, da se glasi: K = 0,4 za poslovne in
proizvodne objekte.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01-420-07-7/2000
Ribnica, dne 20 junija 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
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3014. Uredba o spremembah uredbe o količnikih za
določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim
v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odl. US, 36/96, 20/97,
39/99, 86/99 – odl. US in 98/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o količnikih za določitev
osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih

1. člen
Določbe 8., 9., 10., 14., 15. in 16. člena uredbe o

količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposle-
nim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01
in 37/02) se razveljavijo, kolikor se nanašajo na povišanje
dodatkov oziroma nove dodatke v delu, ki pripadajo zapo-
slenim od 1. maja 2002 dalje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 113-03/2001-2
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3015. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
dodatkov strokovnim in administrativno-
tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih,
državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in
v organih za postopek o prekrških

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št.18/94, 13/95 – odl. US, 36/96, 20/97,
39/99, 86/99 – odl. US in 98/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi dodatkov

strokovnim in administrativno-tehničnim ter
drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih,

državnem pravobranilstvu in v organih za
postopek o prekrških

1. člen
Določba 2. člena uredbe o določitvi dodatkov strokov-

nim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na
sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v
organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96,
39/99, 33/00, 36/00, 1/01, 63/01 in 37/02) se razve-
ljavi, kolikor se nanaša na povišanje dodatkov oziroma nove
dodatke v delu, ki pripadajo zaposlenim od 1. maja 2002
dalje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 114-06/2001-4
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VLADA

3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002
in 2003

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o

programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002

in 2003

1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 34/02 in 48/02) se v 4. točki 2. člena
dodata peta in šesta alinea, ki se glasita:

“- proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo:
Vrtnarski centri – podpora;

– proračunska postavka 1474 – ukrep: Kmetijstvo: So-
financiranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva.“.

2. člen
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če so upravičenci občine, morajo do 1. avgusta 2002

predložiti program izvedbe del, ki ga potrdi minister.“.

3. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku dodata sedma in osma

alinea, ki se glasita:
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“- predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja
za izgradnjo namakalnega sistema;

– predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v iz-
vedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.“.

4. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v točki b) besedilo

“podpor organizacijam proizvajalcev“ nadomesti z besedi-
lom “tega ukrepa“.

5. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v točki b) v drugi alinei

za besedo “živali“ doda besedilo “(bovina spongiformna en-
cefalopatija)“.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena

največ 1,000.000 SIT (nepovratna sredstva),
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do

35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih sredstev in do
50% povratnih sredstev), razen v primeru bolezni živali (bovi-
na spongiformna encefalopatija), kjer znaša delež dodelje-
nih sredstev do 100% ocenjene škode (nepovratna sred-
stva).“.

6. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v točki b) besedilo

“podpor organizacijam proizvajalcev“ nadomesti z besedi-
lom “tega ukrepa“.

7. člen
V 29. členu se v šestem odstavku za besedilom“ 25%“

in za besedilom “100%“ doda besedilo “upravičenih stro-
škov investicije“.

8. člen
Za XVIII. poglavjem se dodata XVIII.A in XVIII.B pogla-

vje, ki se glasita:
“XVIII.B Proračunska postavka 1457 Kmetijstvo: Vrt-

narski centri – podpora

33.a člen
(vrtnarski centri)

Predmet podpore je sofinanciranje vrtnarskih centrov
in vrtnarskih postaj s ciljem pospeševanja razvoja pridelave
vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zani-
mivih sort vrtnin ter preizkušanjem novih tehnologij pridelave
glede na različne klimatske in geografske značilnosti obmo-
čij, kjer so locirani posamezni centri oziroma postaje in
glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določe-
nem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo).

Na podlagi sprejetega triletnega programa dela vrtnar-
skih centrov in postaj (odločba ministra, št. 321-05-14/01)
so upravičenci do sredstev po tem členu:

– Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije,
– Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti,
– Vrtnarska postaja Logarovci,
– Vrtnarska postaja pri Srednji kmetijski šoli Grm, Novo

mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Nova Gori-

ca,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi letnega pro-

grama, ki ga do 1. avgusta tekočega leta potrdi minister, in
predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o oprav-
ljenem delu s specifikacijo priznanih stroškov. Priznani stro-

ški so: delo v poskusih in v izobraževanju pridelovalcev v
regiji, preučevanje tehnologij pridelovanja na prostem in v
zavarovanem prostoru, preskus kultivarjev; stroški analiz,
vodenje in vrednotenje preizkušanja različnih kultivarjev (gle-
de na rodnost, rast, razvoj, zdravstveno stanje, itd.), zasno-
va nasadov; oskrba posevkov, materialni stroški (gnojila,
zaščitna sredstva, uporaba različnih folij, itd.), izdelava načr-
tov proizvodnje, izdelava letne publikacije, kjer so zbrani
rezultati poskusov centrov in postaj.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%

vrednosti potrjenega programa.
XVIII.b Proračunska postavka 1474–ukrep: Kmetijstvo:

Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva

33.b člen
(Prognosfruit, spremljanje ekonomskega položaja

kmetijstva in živilstva)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje izvedbe zgodnje napovedi pridelka

sadja, ki je narejena po enotni metodi v okviru evropskega
programa “Prognosfruit“, ki je sestavni del celotnega siste-
ma evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru Evrop-
ske unije;

2. podpora vodenju knjigovodstva na kmetijah z name-
nom spremljanja dohodkovnega položaja kmetij s primerlji-
vostjo po ekonomskih kazalnikih z državami Evropske unije
ter podpora pri stroških naročnine strokovne publikacije
kmetom, ki sodelujejo pri vodenju knjigovodstva na kmeti-
jah, določene s programom ministra;

3. financiranje analitično-razvojne naloge “Spremljanje
razvoja kmetijstva v Sloveniji“ (tekoče ocenjevanje stroškov
pridelovanja pomembnejših kmetijskih pridelkov, spremljanje
razvoja kmetijstva, usklajevanje metodologij, zbiranje in pri-
prava baz podatkov za potrebe agrarno-ekonomskih in agrar-
no-političnih analiz, ekspertne storitve za potrebe MKGP).

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, pravne

osebe, ki:
– združujejo najmanj 70% vseh sadjarjev, ki se na ob-

močju Republike Slovenije ukvarjajo z intenzivno pridelavo
sadja;

– izvajajo oceno napovedi pridelka najmanj skupno pet
let po metodi dr. Winterja;

2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in
pravne osebe, ki:

– so izbrane na javnem razpisu oziroma,
– izdajajo strokovne publikacije na področju kmetijstva

(stroški naročnine), določene s programom ministra,
3. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka, javni

raziskovalni zavodi, ki:
– so strokovno usposobljeni in razpolagajo z ustrezno

programsko opremo za izvajanje vseh nalog iz 3. točke
prejšnjega odstavka;

– razpolagajo z vsemi potrebnimi podatki in analizami
za vsa področja iz 3. točke prejšnjega odstavka najmanj za
obdobje zadnjih deset let;

– so ustrezno usposobljene za izvajanje mednarodno
primerljivih agrarno-ekonomskih analiz.

4. Upravičenci iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka
tega člena pridobijo sredstva na podlagi letnega programa
za delo v tekočem letu, ki ga do 1. avgusta tekočega leta
potrdi minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati
poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov. V pri-
meru iz 1. točke prejšnjega odstavka so priznani stroški:
plačilo operativnega dela za zbiranje in obdelavo podatkov,
ugotavljanje rodnega oveska, stroški računalniške obdela-
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ve, meritve debeline plodov, zbiranje, obdelava in posredo-
vanje podatkov o dejanskem pridelku oziroma zalogah. V
primeru iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka so priz-
nani stroški dela izvajalca, izbranega na javnem razpisu, v
primeru iz druge alinee 2. točke prejšnjega odstavka pa
stroški naročnine za strokovno publikacijo kmetom, ki sode-
lujejo pri vodenju knjigovodstva na kmetijah.

Upravičenci iz prve alinee 2. točke drugega odstavka
tega člena pridobijo sredstva na podlagi javnega razpisa.
Upravičenci iz druge alinee 2. točke drugega odstavka tega
člena pridobijo sredstva na podlagi letnega programa za
delo v tekočem letu, ki ga do 1. avgusta tekočega leta potrdi
minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poro-
čilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%

vrednosti potrjenega programa.“

9. člen
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo “in točki C)

ter D) 33. člena“ nadomesti z besedilom “, točki C) in D)
33. člena, 33.a člen ter 33.b člen“.

10. člen
V 35. členu se v drugem odstavku za besedilom

“18. člena,“ doda besedilo “prve alinee točke b) prvega
odstavka 19. člena,“.

11. člen
V 40. členu se v prvem odstavku besedilo “25. člen in

točki C) ter D) 33. člena“ nadomesti z besedilom “peti
odstavek 16. člena, 25. člen, točki C) in D) 33. člena,
33.a člen ter 33.b člen“.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V primerih iz točke a) prvega odstavka 17. člena, 18.

člena, 19. člena, točke a) prvega odstavka 20. člena in
1. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe se sredstva
dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga po soglasju MKGP
skupno objavita in izvedeta ARSKTRP in Javni sklad Republi-
ke Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: javni sklad).“.

12. člen
V 41. členu se v drugem odstavku besedilo “35. člena“

nadomesti z besedilom “40. člena“.
V petem odstavku se za besedo “sejnine“ doda besedi-

lo“, v primeru priprave strokovnega mnenja pa tudi do plači-
la honorarja za avtorsko delo“.

Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Postopke v zvezi s prejšnjim odstavkom vodi ARSKTRP.“.

13. člen
V 43. členu se v četrtem odstavku za besedo “sejnine“

doda besedilo “, v primeru priprave strokovnega mnenja pa
tudi do plačila honorarja za avtorsko delo“.

14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2001-6
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3017. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunsko leto 2002

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in
61/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o višini

sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za

proračunsko leto 2002

1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske struktur-

ne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za prora-
čunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02) se 3. točka 2.
člena spremeni tako, da se glasi:

“3. proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček do višine 38,185.690 SIT, in sicer:

– za vzdrževanje objekta akumulacije do 16,500.000
SIT,

– za vzdrževanje glavnega razvoda namakalnega siste-
ma (primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj in dveh
mostov, ki premoščata reko do 21,000.000 SIT,

– za nadzor nad izvedbo vzdrževanih del do 685.690
SIT;“.

Dodata se 16. in 17. točka, ki se glasita:

“16. proračunska postavka 1457 – ukrep Kmetijstvo:
Vrtnarski centri – podpora do višine 20,724.287 SIT;

17. proračunska postavka 1474 – ukrep Kmetijstvo:
Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
do skupne višine 55,310.704 SIT, in sicer:

– za program napovedi pridelka Prognosfruit do
1,600.000 SIT,

– za program vodenja knjigovodstva na kmetijah do
8,588.424 SIT,

– za spremljanje ekonomskega položaja kmetijstva in
živilstva do 45,122.280 SIT.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2001-7
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik



Stran 6460 / Št. 61 / 12. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

3018. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev lekarn

Za izvrševanje tretjega odstavka 17. člena zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odl.
US, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 – odl. US in 98/99)
izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti

direktorjev lekarn

1. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost

direktorja lekarne se upoštevajo naslednja merila:
1. izpolnitev letnega pogodbeno dogovorjenega pro-

grama dela, prevzetih obveznosti in odgovornosti določenih
na podlagi področnega dogovora v delu izvajanja javne služ-
be po obsegu, strukturi in kakovosti poslovanja,

2. izpolnitev letnega finančnega načrta v delu izvajanja
javne službe,

3. izpolnitev letnega finančnega načrta v delu izvajanja
tržne dejavnosti z ugotavljanjem višine prihodkov in odhod-
kov od prodaje blaga in storitev na trgu (izven bilance javne
službe) ter ostanka razpoložljivih finančnih sredstev za izpla-
čilo poslovne uspešnosti.

2. člen
Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega letnega pro-

grama dela po obsegu, strukturi in kakovosti v delu izvajanja
javne službe, se vrednoti po naslednjih merilih:

– realizacija pogodbeno dogovorjenega
programa dela izražena v točkah je dosežena
v celoti 10%,

– realizacija pogodbeno določenih obvez-
nosti glede kvalitetne oskrbe prebivalstva z zdra-
vili je ocenjena pozitivno (nadzor izvajata Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Lekarni-
ška zbornica Slovenije) 5%.

Merili iz prve in druge alinee se seštevata.

3. člen
Izpolnjevanje letnega finančnega načrta, potrjenega na

pristojnih upravnih organih lekarne, se vrednoti po nasled-
njih merilih:

– realizacija finančnega načrta v delu izvajanja
javne službe je dosežena v celoti 10%,

– realizacija finančnega načrta v delu izvajanja
javne službe je pozitivno presežena 15%.

4. člen
Izpolnitev letnega finančnega načrta v delu izvajanja

tržne dejavnosti (izven bilance javne službe) se ugotavlja v
skladu z veljavnimi predpisi za določitev povečanega obse-
ga sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v javnih zavo-
dih.

Direktorju lekarne pripada na podlagi ugotovljene raz-
položljive mase finančnih sredstev za povečano delovno
uspešnost zaposlenih, ustvarjene iz opravljanja tržne dejav-
nosti, tudi ustrezen delež poslovne uspešnosti, na podlagi
predhodno izdanega soglasja pristojnih organov ustanovite-
lja zavoda, vendar ne več kot 50 odstotkov osnovne plače.

5. člen
Odstotki delovne uspešnosti direktorja lekarne, dolo-

čeni na podlagi meril iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika, se
dodajo k osnovni plači direktorja lekarne.

Ovrednotena merila po 2., 3. in 4. členu tega pravilni-
ka se seštevajo.

Delež plače za delovno uspešnost direktorja lekarne se
določi najmanj enkrat letno, po sprejetju letnega poročila za
preteklo leto, na osnovi katerega se preveri izvajanje letnega
programa dela in finančnega načrta lekarne, potrdi pa jo
pristojni organ upravljanja lekarne.

6. člen
Plača direktorja lekarne se uskladi s tem pravilnikom

tako, da določitev delovne uspešnosti direktorja lekarne po
merilih iz tega pravilnika, ohranja višino skupno izplačane
plače direktorja lekarne pred uveljavitvijo tega pravilnika.

7. člen
Če lekarna posluje z izgubo, ki je nastala zaradi subjek-

tivnih razlogov, lahko pristojni organ lekarne odloči o tem,
da direktorju lekarne ne pripada del plače iz naslova delovne
uspešnosti.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
lekarn (Uradni list RS, št. 62/94).

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-21/2002
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

MINISTRSTVA
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3019. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov,
bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo,
Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Zavoda za farmacijo in za
preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in
ostalih javnih zdravstvenih zavodov

Za izvrševanje tretjega odstavka 17. člena zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96,
20/97, 39/99, 86/99, 98/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti

direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic,
zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za

varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za
farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana,
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko

medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov

1. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost

direktorja javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljnjem bese-
dilu: direktor) se upoštevajo naslednja merila:

1. izpolnjevanje letnega pogodbeno dogovorjenega
programa dela javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljnjem
besedilu: zavoda) po obsegu in strukturi,

2. izpolnjevanje letnega finančnega načrta zavoda,
3. višina prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu

(izven bilance javne službe).

2. člen
Izpolnjevanje letnega pogodbeno dogovorjenega pro-

grama dela zavoda po obsegu in strukturi se vrednoti po
naslednjih merilih:

a) Zdravstveni domovi
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela

izražen v fizičnih kazalcih je dosežen v celoti oziro-
ma s toleranco odstopanja od vključno – 1 odsto-
tek do + 1 odstotek 20%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
izražen v fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco
odstopanja od vključno -2 odstotka do + 2 odstot-
ka 15%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
izražen v fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco
odstopanja od vključno – 3 odstotka do + 3 odstot-
ka 10%.

Program dela zajema specialistično ambulantno delo
izraženo v številu pregledov, številu točk ter številu količni-
kov iz obiskov.

b) Bolnišnice
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela

izražen v fizičnih kazalcih je dosežen v celoti oziro-
ma s toleranco odstopanja od vključno – 1 odsto-
tek do + 1 odstotek 25%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
izražen v fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco
odstopanja od vključno – 2 odstotka do + 2 odstot-
ka 20%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
izražen v fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco
odstopanja od vključno – 3 odstotka do + 3 odstot-
ka 10%.

V program dela je zajeto število primerov ter speciali-
stično ambulantno delo izraženo v številu pregledov, številu
točk ter številu količnikov iz obiskov.

c) Zavodi za zdravstveno varstvo
– pozitivna ocena kvalitete izvedbe progama:

“Nacionalni program spremljanja zdravstvenega sta-
nja prebivalstva na področju izvajanja socialno me-
dicinske, higienske, zdravstveno-ekološke in epi-
demiološke dejavnosti v Republiki Slovenji“, ki jo
izda Ministrstvo za zdravje do 10%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
izražen v fizičnih kazalcih je izpolnjen v celoti 5%.

Merili iz prve in druge alinee se seštevata.
d) Inštitut za varovanje zdravja Republike Slo-

venije
– pozitivna ocena kvalitete izvedbe progama:

“Nacionalni program spremljanja zdravstvenega sta-
nja prebivalstva na področju izvajanja socialno me-
dicinske, higienske, zdravstveno-ekološke in epi-
demiološke dejavnosti v Republiki Slovenji“, ki jo
izda Ministrstvo za zdravje do 10%,

– letni pogodbeno dogovorjeni program dela
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
izražen v fizičnih kazalcih je izpolnjen v celoti 5%.

Merili iz prve in druge alinee se seštevata.
e) Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdra-

vil Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfu-
zijsko medicino ter ostali javni zdravstveni zavodi

– letni načrtovani program dela izražen v fizič-
nih kazalcih je dosežen v celoti 10%,

– letni načrtovani program dela izražen v fizič-
nih kazalcih je pozitivno presežen 15%.

3. člen
Izpolnjevanje letnega finančnega načrta, potrjenega na

pristojnih organih zavoda (velja za vse javne zdravstvene
zavode), se vrednoti po naslednjih merilih:

– realizacija letnega finančnega načrta je do-
sežena v celoti 10%,

– realizacija letnega finančnega načrta je pozi-
tivno presežena 15%.

4. člen
Prihodki javnega zdravstvenega zavoda pridobljeni na

trgu so prihodki, ki ne predstavljajo sredstev za opravljanje
javne službe.

Delež prihodkov zdravstvenega zavoda pridobljenih na
trgu se vrednoti na naslednji način:

a) Zdravstveni domovi
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu preseže 7% 15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša nad 2% do vključno 7% 10%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša do vključno 2% 5%.
b) Bolnišnice
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu presega 2% 10%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša nad 1% do vključno 2% 7%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša do vključno 1% 5%.
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c) Zavodi za zdravstveno varstvo
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu preseže 40% 20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša nad 25% do vključno 40% 15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša do vključno 25% 10%.
d) Inštitut za varovanje zdravja Republike Slo-

venije
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu preseže 25% 20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša nad 15% do vključno 25% 15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša do vključno 15% 10%.
e) Ostali javni zdravstveni zavodi
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu preseže 40% 20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša nad 25% do vključno 40% 15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in sto-

ritev na trgu znaša do vključno 25% 10%.

5. člen
Odstotki delovne uspešnosti, ki izhajajo iz meril po 2.,

3. in 4. členu tega pravilnika, se dodajajo k osnovni plači
direktorja.

Ovrednotena merila po 2., 3. in 4. členu tega pravilni-
ka se seštevajo.

Delež plače za delovno uspešnost direktorja se določi
najmanj enkrat letno, po sprejetju letnega poročila za prete-
klo leto, na osnovi katerega se preveri izvajanje letnega
programa dela in finančnega načrta javnega zdravstvenega
zavoda, potrdi pa jo svet zavoda oziroma pristojni organ
upravljanja zavoda.

Znesek delovne uspešnosti direktorja lahko dosega
največ 50% osnovne plače za redno delo.

6. člen
Če zavod posluje z izgubo, ki je nastala zaradi subjek-

tivnih razlogov, lahko svet zavoda odloči o tem, da direktorju
ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti.

3020. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Na podlagi zakona o višini stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in
48/01) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

K O L I Č N I K
rasti cen prehrambenih izdelkov

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje
januar–junij 2002, na podlagi katerega se uskladi regres za
prehrano med delom za obdobje julij–december 2002, je
1,037.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje
julij–december 2002 znaša 690 SIT na dan.

Št. 663-02-001/02-036
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
bolnišnic, zdravstvenih domov, Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije in zavodov za zdravstveno varstvo (Urad-
ni list RS, št. 62/94).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-20/2002
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2948. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 6389
2949. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji 6389

2950. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini An-
dori 6389

2951. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ku-
bi 6389

2952. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalne misije Republike Slo-
venije pri Evropski uniji v Bruslju 6390

2953. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Moldovi 6390

VLADA
3014. Uredba o spremembah uredbe o količnikih za do-

ločitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v
službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih 6457

3015. Uredba o spremembi uredbe o določitvi dodat-
kov strokovnim in administrativno-tehničnim ter
drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih,
državnem pravobranilstvu in v organih za posto-
pek o prekrških 6457

3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 6457

3017. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o viši-
ni sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 6459

MINISTRSTVA
2954. Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu

iz maturitetnega predmeta 6390
3018. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe-

šnosti direktorjev lekarn 6460
3019. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe-

šnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic,
zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varo-
vanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za far-
macijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavo-
da Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
in ostalih javnih zdravstvenih zavodov 6461

2955. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega ka-
tastrskega načrta 6397

3020. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov 6462

USTAVNO SODIŠČE
2956. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen zakona o

pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč ni v neskladju z ustavo 6397

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2957. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in pote-

ku sekundarijata 6399
2958. Sklep o imenovanju okrožne državne tožilke 6399
2959. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov oziroma svetnic državnih tožilcev 6399

OBČINE

CELJE
2997. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN re-

kreacijski center »Na Golovcu« 6446

HAJDINA
2960. Odlok o priključitvi naselja Lancova vas pri Ptuju

k naselju Draženci 6400
2961. Odlok o režijskem obratu v Občini Hajdina 6400
2962. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dra-

ženci 6401
2963. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Hajdina 6401
2964. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obre-

stne mere za kreditiranje programov za pospeše-
vanje malega gospodarstva v Občini Hajdina 6403

IG
2998. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig

za leto 2001 6447
2999. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja

ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno zname-
nitost 6447

KAMNIK
3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rav-

nanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik 6448
3001. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odlo-

ka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skal-
co 6448

3002. Sklep o spremmebi sklepa o javni razgrnitvi odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah odloka o spre-
jetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16
Žale 6448

3003. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za ureditveno območje B-5 Perovo 6448

KOMEN
3004. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2002 6449

LENART
3005. Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občin-

ski upravi občine Lenart 6451

LITIJA
3006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Li-

tija za leto 1999 6452
3007. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Li-

tija za leto 2000 6453

METLIKA
3008. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika 6453

VSEBINA
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3009. Sklep posebne občinske volilne komisije za volitve
članov občinskega sveta 6453

3010. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo 6454
3011. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na

pokopališčih v KS Suhor 6454

MISLINJA
2965. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Mislinja za leto 2002 6403

MOZIRJE
2966. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi organizi-

ranosti in preoblikovanju javnega podjetja Komu-
nala Mozirje 6405

2967. Spremembe statuta Občine Mozirje 6405
2968. Odlok o vodovarstvenem območju vodnih virov

Keber, Planinšek in Okence 6405
2969. Odlok o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju 6409

POSTOJNA
2970. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javne-

ga zavoda Vrtec Postojna 6416
2971. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6416
2972. Sklep o ukinitvi splošne rabe 6417
2973. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe 6417
2974. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe 6417

RADEČE
2975. Odlok o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV

Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV 6417

RIBNICA
3012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Ribnica za leto 2002 6454
3013. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komu-

nalnem prispevku v Občini Ribnica 6456

ROGAŠKA SLATINA
2976. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška

Slatina za leto 2002 6420
2977. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Ob-

čine Rogaška Slatina 6421
2978. Odlok o dopolnitvi odloka o poimenovanju ulic,

cest in trgov v Rogaški Slatini 6423
2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Ob-
čine Rogaška Slatina 6424

2980. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času vo-
lilne kampanje v Občini Rogaška Slatina 6425

2981. Odlok o preimenovanju naselij spodnji in zgornji
Gabrnik 6425

2982. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina 6426

2983. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajev-
nih skupnosti občine Rogaška Slatina 6426

2984. Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč
na območju naselja Rogaška Slatina 6427

2985. Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč
na območju naselja Rogaška Slatina 6428

SLOVENSKE KONJICE
2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta industrijska cona Slovenske Konjice Bau-
muller, Banex 6428

ŠKOFJA LOKA
2987. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarje-

nih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih
učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov
sklad 6431

2988. Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji
znamenitih Ločanov in o postavitvi drugih umet-
niških del na območju Občine Škofja Loka 6432

TRŽIČ
2989. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2003 6433
2990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Tržič za leto 2002 6435
2991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ka-

tegorizaciji občinskih cest v Občini Tržič 6436
2992. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič 6436
2993. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tržič 6438
2994. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne slu-

žbe na področju izgradnje in vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Občine Tržič 6441

VODICE
2995. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Vodice za leto 2002 6445

VRANSKO
2996. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta industrijske cone ob-
močja KIV Vransko
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