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VLADA

3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste
Maribor–Lenart

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni
list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in 23/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste

Maribor–Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega  družbenega plana Repu-
blike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnih in sred-
njeročnih planskih aktov občin Pesnica in Lenart ter Mestne
občine Maribor sprejme lokacijski načrt za odsek avtoceste
Maribor–Lenart (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski
načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje iz
Maribora pod številko projekta 1093-15/95 v juniju 2001.
Lokacijski načrt je izdelan na podlagi idejnega projekta za
izgradnjo avtoceste A5 Koper–Lendava–meja z Madžarsko,
odsek Maribor–Lenart, ki ga je izdelal BP Lineal, d.o.o., iz
Maribora pod št. 213 – B/00. Poročilo o vplivih na okolje v
sklopu lokacijskega načrta je izdelal proLOCO, d.o.o., iz
Ljubljane pod št. 22-07/01-2 v februarju 2001.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične
prikaze, ki se nanašajo na mejo območja urejanja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav, omrežij in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe, pove-
zane z izgradnjo odseka avtoceste Maribor–Lenart.

Tekstualni del obsega:
– uvodno obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načr-

ta z opisom izbora variante odseka avtoceste, ki je podlaga
lokacijskemu načrtu,

– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov drža-
ve in prizadetih občin,

– pogoje za izdelavo osnutka in predloga lokacijskega
načrta,

– opis prostorskih pogojev za realizacijo avtoceste in
priključnih cest,

– opis prometno-tehničnih rešitev, ki jih opredeljuje
lokacijski načrt,

– opis potrebnih ureditev, prestavitev in nadomestitev
prizadetih omrežij, objektov in naprav komunalne in energet-
ske infrastrukture ter omrežja zvez,

– opis in opredelitev objektov, načrtovanih za odkupe
in rušitve,

– opredelitev prostorskih ureditev po posameznih po-
dročjih (varovanje naravne dediščine, varovanje kulturne
dediščine, varovanje naravnega, bivalnega in delovnega
okolja),

– opis vodnogospodarskih rešitev in ureditev, pogoje
za njihovo izvedbo in zaščito voda pred vplivi iz avtoceste,

– usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje ter ureditev zelenih površin,

– opis in opredelitev rešitev za zaščito pred nesrečami,
– seznam parcel, prizadetih z ureditvami iz lokacijske-

ga načrta,
– etape izvajanja,
– tolerance,
– oceno stroškov,
– in soglasja in mnenja organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledno karto v M 1:15000,
– izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega  družbenega plana Republike Slovenije v M
1:250000,

– izseke iz prostorskih sestavin dolgoročnih in srednje-
ročnih planskih aktov prizadetih občin: Mestne občine Mari-
bor, Občine Pesnica in Občine Lenart v M 1:25000,

– pregledni situacijski načrt z namensko rabo površin v
M 1:5000,

– ureditveno situacijo z zasnovo ureditve zelenih povr-
šin v M 1:5000 in v M 1:1000,

– prikaz komunalnih in energetskih ureditev ter omre-
žja zvez v M 1:5000 in v M 1:1000,

– karakteristične prečne profile v M 1:50,
– pregledne vzdolžne profile avtoceste in deviacij raz-

cepa v M 1:5000/500,
– uradne katastrske kopije vseh prizadetih katastrskih

občin v M 1:1000 in 1:2880,
– načrt gradbenih parcel v M 1:5000 in 1:2000,
– tehnične elemente za zakoličenje gradbenih parcel v

M 1:5000 in 1: 2000.
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Poročilo o vplivih na okolje vsebuje tekstualni del in
ustrezne grafične prikaze.

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

3. člen
(ureditveno območje po parcelah)

V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključena
zemljišča oziroma deli zemljišč, ki so potrebna za izvedbo
avtoceste in z njo povezanih objektov z naslednjimi parcelni-
mi številkami po katastrskih občinah:

a) zemljišča na območju cestnega sveta z vsemi sprem-
ljajočimi objekti in ureditvami

K.o. Dragučova
224, 781, 216/4, 216/5, 217/3, 218/1, 218/4,

223/2, 226/2, 732/2, 745/2, 75/2, 761, 787, 789,
790, 791, 764, 701/4, 705/1, 706/1, 706/2, 767, 772,
769, 785, 786, 217/2, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 222,
725, 726, 730, 731, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 746, 747, 756, 758, 762, 763, 765, 768,
770, 771, 773, 775, 777, 778, 779, 780, 782, 783,
784, 220/1, 223/1, 226/1, 724/1, 724/3, 732/1,
745/1, 75/1, 757/1, 757/2, 757/3, 774/1, 793/12,
88/1, 88/2, 664, 60/14, 660/7, 755, 77/2, 227.

K.o. Dolnja Počehova
303/1, 303/2, 304/1, 305/1, 322, 332, 374/8,

374/9, 374/10, 375/2, 377/1, 377/3, 377/4.
K.o. Ložane
47, 48, 46/1, 46/2, 89, 89, 90, 79/2, 147, 426,

412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/4, 413/5, 413/6,
413/6, 51, 77, 81, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
62, 71, 75, 76, 78, 82, 419, 420, 424, 425, 108/1,
423/1, 423/2, 423/3, 54/1, 54/2, 60/1, 60/2, 63/1,
63/2, 64/1, 64/2, 68/1, 72/1, 73/1, 79/1, 87/3, 417,
421, 422, 414/1, 414/10, 414/15, 414/16, 415.

K.o. Močna
130, 130, 128/3, 129/1, 129/1, 129/2, 132/2,

133/1, 157/2, 340, 346, 348, 341/1, 341/2, 341/3,
345/1, 345/2, 355, 344/1, 344/2, 336, 339/1, 325,
155/2, 311/2, 324/3, 326/2, 313, 134, 150, 135/3,
136/5, 136/7, 143/3, 144/2, 144/4, 146/2, 147/2,
148/2, 151/1, 152/4, 101, 330/6, 330/7, 330/8, 131,
334/6, 311/3, 156/2, 329/15, 329/17, 330/1, 330/2,
330/3, 330/4, 330/5, 306/2, 308/2, 318/1, 334/8,
335/1, 120, 123, 104, 102/1, 102/2, 109, 110, 112,
114, 116, 125, 137, 138, 139, 106/1, 106/2, 111/1,
111/2, 111/3, 111/4, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4,
119/2, 135/1, 136/1, 136/2, 136/4, 136/6, 143/1,
143/2, 144/1, 144/3, 328/2, 328/3, 99, 118, 115/2,
303/2, 294/2, 302/1, 334/14, 351, 135/2, 350/1,
335/2, 158/2, 153/1, 349/4, 329/1, 329/16, 329/7,
321, 335/3, 350, 349/11, 349/2, 349/12.

K.o. Partinje
1340/3, 1298/3, 1302/2, 1306/1, 1306/2,

1326/1, 1325/3, 1326/3, 1327, 1309/1, 1325/1,
1309/2.

K.o. Pesniški Dvor
144/2, 78/4, 80/2, 80/3, 81/1, 81/9, 143/1,

82/1, 169/2, 170/1, 81/11, 146, 149/4, 79/2, 175,
176, 177, 78/1, 78/3, 79/1, 37, 168/1, 168/2, 167/10,
82/2, 144/3, 167/2.

K.o. Pernica
389, 390, 391/1, 391/2, 400/3, 425/1, 375/6,

386/3, 388/4, 388/3, 377/2, 377/3, 393/1, 393/3,
394/1, 401, 403/1, 425/2, 425/3, 427, 354/1, 356/1,

356/2, 428, 406, 407, 400/2, 388/1, 388/2, 377/4,
377/1, 364, 365/1, 365/2, 367, 368, 370/1, 375/7,
376, 24/10, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/8,
370/3, 417, 392, 396, 397, 408, 412/1, 418, 422,
423/1, 400/1, 366/2, 366/3, 370/2, 372, 425/4,
386/2, 386/1, 380/1, 381, 375/1, 375/4, 375/5, 405.

K.o. Vosek
205/4, 242, 379/1, 367/1, 239/11, 239/2, 235/8,

239/25, 239/12, 239/8, 241/1, 398, 381, 385,
239/22, 379/15, 204/1, 384/1, 384/1, 375/1, 202/1,
277/1, 199/2, 224/1, 224/5, 225/2, 225/3, 224/2,
226/7, 377/4, 226/1, 249/1, 247/5, 239/1, 239/9,
239/4, 239/24, 239/25, 239/21.

K.o. Vukovje
371/3, 375/3, 376/1, 384/1, 384/2, 385/1,

1185/1, 389/1, 1178/3, 389/7, 389/8, 1029, 1032,
1190, 371/1, 1033/4, 1198, 1195/1, 1196, 371/2,
382, 381/4, 376/2.

K.o. Zamarkova
1252, 1253, 1355/1, 916, 1254/1, 1305/1,

1296/4, 1296/5, 1315, 1318, 1319, 1317/1, 1317/3,
1320/2, 1504, 917/2, 917/3, 1321, 1265/2, 1265/3,
1265/5, 1265/6, 1265/1, 1265/4, 1354/1, 1355/2,
1361/1, 1305/8, 1306/5, 1254/2, 1254/3, 1329/1,
1329/2, 1270, 1271, 1272, 1289, 1290, 1292, 1293,
1295, 1261/10, 1261/6, 1300/2, 1305/3, 1305/7,
1503, 1389/1, 1390/1, 1305/4, 1502, 1301, 1300/3,
1331/3.

b) zemljišča na območju razcepa Dragučova, ki so v
uredbi o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–
Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98) opredeljena kot obmo-
čje deponije in območje avtoceste Slivnica–Pesnica od
km 14+220 do km 15+550

K.o. Dragučova
43/7, 60/4, 674/1, 674/4, 682/1, 682/2, 682/3,

683/3, 688/1, 688/2, 688/3, 688/6, 688/7, 692/1,
692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 75/3, 43/8, 634, 635,
625/10, 625/11, 625/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2,
666/1, 667, 636/1, 636/3, 636/2, 639/7, 699/11,
699/12, 699/14, 699/15, 699/4, 701/2, 709/1,
709/2, 675/1, 675/5, 678/2, 678/1, 691/1, 691/2,
696/10, 77/1, 666/3, 45, 46, 53, 55, 56, 694, 43/1,
43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6,
43/9, 51/3, 51/4, 51/5, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 60/1,
60/2, 60/3, 60/5, 60/6, 678/3, 679/1, 680/1, 680/2,
680/3, 681/1, 681/2, 681/3, 683/1, 683/10, 683/11,
683/4, 683/5, 683/7, 683/8, 683/9, 684/1, 684/7,
686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3, 696/1, 696/2,,
696/3, 696/7, 699/16, 688/5, 688/4, 684/6, 679/2,
678/5, 678/4, 677/3, 669/16, 670/9, 660/14, 696/11,
696/4, 696/5, 699/3, 714/2, 696/9, 639/4, 660/2,
660/4, 670/2, 670/7, 677/1, 42, 660/13.

K.o. Pekel
374/1, 374/3, 374/5, 167/1, 167/2, 167/3,

168/1, 168/2, 168/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4,
170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 171/1, 171/2, 171/3,
173, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/4, 175/5,
178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 175/2, 175/3, 175/3,
175/3, 374/4, 374/6.

c) zemljišča, na katerih se izvede nasipanje materiala
K.o. Vosek
385.
K.o. Pernica
364, 386/1, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2, 366/2,

366/3, 388/3, 425/1, 425/3, 372, 388/2, 388/1,
388/4.
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d) zemljišča, ki se uredijo zaradi prestavitve reke Pe-
snice

K.o. Vukovje
358/2, 389/6, 389/7, 349/2, 1192, 359, 1190,

1191, 371/3, 385/1, 389/8, 1193, 389/1, 371/1,
1196, 371/2.

K.o. Močna
104, 345/1, 350/1, 105, 109, 106/1, 106/2,

345/2, 344/2, 108, 117, 111/1, 111/2, 116, 341/2,
119/2, 351, 125, 118, 341/3, 123, 136/3, 132/2.

K.o. Ložane
424, 423/1, 423/2, 423/3, 413/1, 53, 54/1,

413/3, 418, 55, 56, 58, 59, 419, 413/4, 60/1, 60/2,
413/5, 413/6.

e) zemljišča za ureditev deponije viškov nenosilnega
materiala

K.o. Vukovje
375/3, 376/1, 376/2, 382, 384/1, 384/2, 1143/1,

1146/3, 1178/3, 1035/3, 1039/2, 1069, 1083, 1084,
1033/3, 1035/2, 1197, 1195/1, 1195/2, 1044/1,
1049/1, 1049/2, 1049/3, 1051/1, 1063/3, 1063/4,
1033/1, 1039/1, 1040, 1068/2, 1001, 1067, 1365,
1178/3, 1178/6, 1053, 1032, 1054, 1002/4, 1039/3,
1002/1, 1002/2, 1051/2, 1058/2, 1066, 1033/4,
1198, 1062, 1195/2, 1064, 1057, 1058/1, 1063/1,
1063/2, 1033/5, 1068/1, 1052, 1061/2, 1185/1.

K.o. Močna
101, 102/1, 102/2, 103, 104, 107, 115/2, 118,

344/1, 345/1, 350/1, 355, 356, 99.

f) zemljišča, na katerih se izvajajo dodatne vodnogo-
spodarske ureditve velikosti 0,59 ha

K.o. Zamarkova
1261/1, 1275/2, 1275/5, 1288/6, 1504, 1261/2,

1261/5, 1355/3, 1274/1, 1288/3, 1261/6, 1257/5,
1261/11, 1261/3, 1261/4, 1390/1, 1503, 1257/11,
1275/3, 1288/2, 1274/2.

g) zemljišča, po katerih dodatno potekajo prestavitve in
ureditve komunalnih in energetskih omrežij in naprav

K.o. Dragučova
TK Kabel: 75/2, 75/3, 709/2, 77/1, 60/5, 696/1,

696/3, 698, 77/2, 38, 42, 696/6, 699/3, 36, 72, 74,
75/1, 696/11, 709/2, 705/1.

Srednjenapetostni električni daljnovod: 737, 762,
772, 774/1.

Nizkonapetostni električni kabel: 774/1, 774/2,
677/7, 677/1, 51/3, 51/5, 46,45,43/2, 696/4, 696/7,
696/10.

Plinovodno omrežje: 762.
K.o. Ložane
Srednjenapetostni električni daljnovod: 413/2, 104/3,

106, 108/1, 64/3, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 80, 83, 84,
85, 86, 87/2, 87/3, 79/1, 81,82, 48, 49, 58/1, 73/1,
412/1.

Omrežje javne razsvetljave: 415, 414/1, 154,
414/15.

K.o. Močna
Vodovod: 126/3, 136/3, 132/2, 223, 340, 341/1,

310/1, 326/2, 314/1, 314/2, 310/2, 318/2, 120, 123,
319/2, 320/2, 92/3, 92/4, 92/5, 349/29, 329/1, 313,
10/2, 10/1, 14/1, 339/2, 130, 349/2, 326/2, 308/2.

Srednjenapetostni električni daljnovod: 132/2, 152/4,
329/4, 113/2, 329/1, 329/7, 329/16, 114, 128/3,
340, 151/1, 326/2, 311/3, 311/2, 308/2, 306/2,
303/2, 336, 330/4, 330/3, 330/2, 329/15, 329/17.

Fekalna kanalizacija: 339/1, 328/3, 302/1.
TK kabel: 324/3.
Srednjenapetostni kabel: 330/5, 302/1, 302/2,

303/8, 302/7, 303/3.
Električni nizkonapetostni vod: 152/4, 330/8, 335/1.
K.o. Partinje
Električni daljnovod srednje napetosti: 1309/1,

1325/3, 1306/2, 1340/3, 1298/3, 1302/2, 1359.
TK kabel: 1300, 1299/1.
K.o. Vosek
Srednjenapetostni daljnovod: 381, 204/1, 266/1.
Plinovodno omrežje: 226/1, 377/4.
TK kabel: 326/2, 367/1, 379/5.
K.o. Pernica
Vodovod:, 376, 377/4, 377/1.
Nizkonapetostni električni kabel: 375/1, 388/4,

388/1, 425/2.
TK kabel: 375/1, 356, 353/2
K.o. Vukovje
Vodovod: 371/3, 1032, 1029, 1185/1.
Srednjenapetostni električni daljnovod: 1193.
K.o. Zamarkova
Srednjenapetostni električni daljnovod: 1254/1,

1254/2, 1254/3, 1254/4, 1265/3, 1265/5, 1265/6,
1261/6, 1272, 1292, 1289, 1290, 1293, 1300/2,
1300/3, 1301, 1317/1, 1305/1, 1504.

Nizkonapetostni električni kabel: 1306/6, 1305/8,
1305/7, 1305/3, 1301.

Nizkonapetostni prosti vod: 1304/2, 1301, 1504.
TK kabel: 1272, 1264/10, 1502.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje urejanja iz 3. člena te uredbe obsega:
– izgradnjo avtoceste z razcepom Dragučova in pri-

ključkom Pernica,
– potrebne objekte (viadukte, nadvoze, podvoze, po-

kriti vkop, oporni zid, pilotno steno, mostove, prepuste),
– deviacije cest in poti,
– vodnogospodarske ureditve in objekte (regulacije,

prestavitve in druge ureditve vodotokov, izgradnjo protipo-
plavnih nasipov, rekonstrukcijo akumulacije Pernica),

– prestavitve, rekonstrukcije in zaščite infrastrukturnih
objektov in naprav,

– okoljevarstvene ukrepe za izvedbo avtoceste in z njo
povezanih ureditev,

– ureditve obcestnega in obvodnega prostora,
– območja, na katerih se izvajajo ureditve v času grad-

nje avtoceste in nanjo vezanih ureditev, po gradnji pa se
rekultivirajo in vrnejo kmetijski in urbani rabi,

– območje deponije viškov materiala,
– rušitve in odkupe objektov, prizadetih z ureditvami, ki

jih opredeljuje lokacijski načrt.
Območje urejanja odseka avtoceste po tej uredbi vklju-

čuje tudi možnost ureditve začasnih ali trajnih naprav in
objektov za pobiranje cestnine, če bo s posebnimi predpisi
ali drugimi akti pristojnih organov določena v okviru ukrepov
nadaljnjega razvoja cestninskega sistema. Ureditev teh ob-
jektov in naprav se šteje za dopustna odstopanja, ki so v
javnem interesu.
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IV. PROMETNO – TEHNIČNI POGOJI UREJANJA

5. člen
(potek trase avtoceste)

Odsek avtoceste Maribor–Lenart prične z razcepom v
območju Dragučove z navezavo na odsek avtoceste Pesni-
ca–Slivnica. Trasa za razcepom prečka Pesniško dolino in
poteka v smeri proti vzhodu po njenem severnem robu s
potrebnim odmikom od regulirane struge reke Pesnica. Pri
km 2+000 se v manjšem loku izogne stebru meddržavnega
daljnovoda 400 kV. Trasa pred naseljem Pernica prečka
glavno cesto G I-3. Nato poteka deloma ob in deloma po
obstoječem nasipu akumulacije Pernica.

Za naseljem Pernica poteka avtocesta ob severnem
robu Pesniške doline, z odmikom od obstoječe struge Pe-
snice. Na območju sotočja reke Pesnice in Jakobskega
potoka je načrtovana izgradnja priključka Pernica ter pri-
ključne ceste – nove cestne povezave od G I-3 v Ložanah
proti Vukovju.

Trasa AC zapusti Pesniško dolino pod Močno, kjer
najprej z viaduktom prečka regulirano strugo Pesnice, v
vkopu najprej preseka manjši greben z dostopno cesto na
vrh Močne, nato pa se ponovno vkoplje v greben Močne.
Le-tega prečka deloma v odprtem in oprtem vkopu ter delo-
ma v pokritem vkopu. Takoj za pokritim vkopom z viaduktom
prečka prečno dolino in se z globokim odprtim in enostran-
sko oprtim vkopom usmeri v dolino Partinjskega potoka.
Odsek avtoceste se zaključi za prečkanjem Partinjskega
potoka v km 7+800.

6. člen
(tehnične značilnosti)

Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna
cesta z odstavnimi in vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi
in pospeševalnimi pasovi.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša
26,20 m in ga sestavljajo: 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2
robna pasova po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m (2
x 1,60 m), 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini
po 1,0 m. Na mestih, kjer avtocesto prečkajo nadvozi z
vmesno podporo v ločilnem pasu, je ločilni pas razširjen na
3,80 m. Dolžina odseka avtoceste Maribor–Lenart z nor-
malnim prečnim profilom je 8,020 km.

Zaviralni in pospeševalni pasovi imajo normalni prečni
profil 3,85 m, dvopasovne priključne rampe 10,70 m, eno-
pasovne priključne rampe 9,00 m, deviacije kategoriziranih
cest 13,20 m, 11,30 m, 8,00 m oziroma 7,00 m, deviacije
krajevnih cest 5,00 m, deviacije poljskih poti pa 4,00 m.

Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste so
načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Izje-
moma se na območju pokritega vkopa “Močna“ upošteva
računska hitrost 100 km/h in se temu primerno tudi omeji
hitrost vožnje.

Minimalni horizontalni radij je 900 m, minimalni verti-
kalni radij 14000 m, maksimalni vzdolžni sklon 3,8% in
maksimalni prečni sklon 6,0%.

7. člen
(razcep “Dragučova“)

Razcep je načrtovan severno od mesta Maribor v Dra-
gučovi, kjer se navezuje na odsek avtoceste Pesnica–
Slivnica.

Razcep zajema:
– avtocesto odseka Slivnica–Pesnica od km 14+220

do km 15+550
– rampo 806 – 2,2-1 v dolžini 1,38 km od P 101 do P

170 iz smeri Maribora proti Lenartu,

– rampo 806 – 2,2-2 v dolžini 1,48 km od P 201 do P
275 iz smeri Lenarta priti Mariboru,

– rampo 806 – 2,2-3 v dolžini 1,10 km od P 301 do P
356 iz smeri Šentilja proti Lenartu,

– rampo 806 – 2,2-4 v dolžini 0,96 km od P 401 do P
449 iz smeri Lenarta proti Šentilju.

Skupna dolžina dvopasovnih priključnih ramp razcepa
znaša 4,920 km. K tej dolžini ni vštetih 0,22 km dolžine
rampe 806-2,2-1 s polnim profilom avtoceste.

8. člen
(priključek)

Priključek Pernica je načrtovan kot novogradnja v ce-
stni povezavi Ložane (križišče G I-3)–Vukovje in je namenjen
priključevanju lokalnega prometa od Zamarkove do Pernice
vključno z obsežnim zaledjem Slovenskih goric. Predstavlja
severni krak križišča glavne ceste G I-3 z južnim krakom
ceste proti Malečniku. Priključek na avtocesto iz severne in
južne smeri je oblikovan kot polovična deteljica z rampami
806-2,2-7 in 806-2,2-8 na severni strani ter rampama 806-
2,2-5 in 806-2,2-6 na južni strani.

Skupna dolžina eno in dvopasovnih priključnih ramp
priključka “Pernica“ znaša 0,64 km od tega je dvopasovnih
ramp 0,15 km.

9. člen
(deviacije cest in poti)

Zaradi izgradnje avtoceste je treba izvesti deviacije na-
slednjih cest in poti:

Deviacije kategoriziranih in krajevnih cest
806-2.1-1
Krajevna cesta Dragučova–Pernica je preložena na dol-

žini 0,553 km in ima NPP 7,00 m. Preložena lokalna cesta
poteka v smeri sever – jug – vzhod in obratno ter se iz
obstoječega poteka ponovno naveže na obstoječo cesto.

806-2.1-4
Lokalna cesta 8617 Pernica–Vukovje je deviirana na

nasip ob Pesnici, nato pa neposredno pod akumulacijo
Pernica prečka avtocesto in se priključi na obstoječo cesto.
Dolžina trase je 0,521 km, NPP 5,00 m. Zaradi omejenih
možnosti ima podvoz pod avtocesto svetlo višino 3,50 m.

806-2.1-5
Deviacija – priključna cesta Ložane–Vukovje je nova

cestna povezava, ki navezuje avtocesto od priključka Perni-
ca na obstoječo cestno mrežo. Trasa nove ceste prečka
avtocesto v km 4+820 in se nanjo priključuje v obliki polo-
vične deteljice v smeri severa in juga. Dolžina trase je
0,872 km, NPP 8,00 m.

806-2.1-6
Deviacija krajevne ceste pod Močno prečka avtocesto

pod viaduktom 806-2,6-3 med km 5+840 – km 5+860 in
se na južnem koncu priključuje na glavno cesto G I-3, na
severnem pa na obstoječo lokalno cesto v naselju Močna.
Dolžina trase je 0,316 km, NPP 7,00 m.

806-2.1-7
Krajevno cesto Šiker–Močna je po izvedbi pokritega

vkopa treba ponovno zgraditi. Avtocesto prečka v km 6+360
na pokritem vkopu in poteka po enaki trasi kot pred prekini-
tvijo. Dolžina deviacije znaša 0,207 km, NPP 5,00 m.

806-2.1-8
Krajevna pot v Sp. Partinju v podvozu 806-2,3-11 preč-

ka avtocesto v km 6+900. Dolžina deviacije je 0,200 km,
NPP 5,00 m.
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806-2.1-9
Lokalna cesta 4111 od glavne ceste G I-3 do Partin-

ščaka prečka avtocesto v podvozu v km 7+420. Dolžina
deviacije znaša 0,320 km, NPP 7.00 m.

806-2.1-10
Glavna cesta G I-3 prečka avtocesto v nadvozu zaho-

dno od Pernice. Prečkanje je v km 2+440 kot nadvoz 806-
2,4-1 ter pomeni preložitev obstoječe ceste G I-3 na novo
traso z obojestransko navezavo na obstoječe stanje. Dolžina
deviacije znaša 0,786 km, NPP 13,20 m.

806-2.1-11
Glavna cesta G I-3 v območju križišča s priključno

cesto na avtocesto (806-2,1-5) na kateri je treba urediti pas
za leve zavijalce in preurediti BUS postajališče v križišču.

806-2.1-12
Nova krajevna cesta od Močne proti Vukovju je spelja-

na v pretežni meri po zasuti strugi Pesnice in se priključuje
na deviacijo 806-2,1-5 ter se v nadaljevanju navezuje na
lokalno cesto Pernica–Vukovje. Dolžina trase znaša
0,661 km, NPP 5,00 m.

Deviacija Pekel–Fažmon
Nova cesta na območju razcepa Dragučova, NNP

5,00 m, celotna dolžina 640 m.

Deviacije poljskih poti:
806-2.1-2
Poljska pot ob priključni rampi 806-2.2-3 in 806-2,2-1

od začetka trase avtoceste in deviacije 806-2,2-3. Dolžina
deviacije je 0,690 km.

806-2.1-3
Poljska pot ob desnem robu avtoceste od začetka tra-

se avtoceste do navezave na cesto G I-3 in na obstoječo
lokalno cesto v Pernici. Dolžina deviacije je 2,786 km. Od
km 2+680 – km 2+780 ima ta deviacija NPP 8,00 m.

10. člen
(objekti na avtocesti)

Na odseku avtoceste je treba zgraditi naslednje objekte:
Nadvozi preko avtoceste
– 806-2,4-1; nadvoz za prečkanje deviacije glavne ce-

ste G I-3 pri Pernici v km 2+442, dolžina 190 m, širina
13,42 m,

– 806-2,4-2; nadvoz za prečkanje priključne ceste Lo-
žane–Vukovje 806-2,1-5 v km 4+818, dolžina 108m, širina
10,22 m.

Podvozi
– 806-2,3-1; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-

2,1-1 pod rampo 806-2,2-3, dolžina 19,55 m, širina 7,50
m v km 0+205,

– 806-2,3-2; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-
2,1-1 pod rampo 806-2, 2-4, dolžina 31,15 m, širina 7,50
m v km 0+083,

– 806-2,3-9; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-
2,1-4 pod avtocesto v km 3+410, dolžina 26,30 m, širina
7,70 m,

– 806-2,3-11; podvoz za prečkanje krajevne ceste
806-2,1-8 pod avtocesto v km 6+905, dolžina 43,30 m,
širina 8,35 m,

– 806-2,3-12; podvoz za prečkanje krajevne ceste
806-2, 1-9 pod avtocesto v km 7+432, dolžina 26,80 m,
širina 8,40 m.

Prepusti
– 806-2,3-3; prepust na Črncu v območju razcepa

Dragučova pod rampo 806-2,2-1, v km 1+200, dolžina
52,40 m, širina 5,00 m,

– 806-2,3-4; prepust na Črncu pod deviacijo 806-
2,1-2 v km 0+302, dolžina 8,50 m, širina 5,00 m,

– 806-2,3-5; prepust MJ 11 pod avtocesto v km
0+090, dolžina 32,50 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-6; prepust MJ 11 pod dostopno potjo v km
0+140 avtoceste, dolžina 10,00 m, širina 2,60 m

– 806-2,3-7; prepust MJ 11 pod prehodom za divjad v
km 0+900 avtoceste, dolžina 20,00 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-14; prepust odvodnega jarka pod avtoce-
sto v km 7+400, dolžina 39,80 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-17; prepust melioracijskega jarka pod devi-
acijo 806-2,1-5 v km 0+118,, dolžina 18,55 m, širina 2,60
m,

– 806-2,3-18; prepust odvodnega jarka pod deviacijo
806-2,1-1 v km 0+463, dolžina 12,55 m, širina 2,60 m,

– prepust odvodnega jarka pod avtocesto v razcepu
Dragučova km 15+400.

Mostovi dolžine od 5 do 50 m
– 806-2,5-1; most čez staro Pesnico na avtocesti v km

2+325, dolžina 31,27 m, širina 7,00 m, uredi se tudi kot
prehod za živali,

– 806-2,5-2; most čez regulirano Pesnico pod devia-
cijo glavne ceste G I-3 (806-2,1-10) v km 0+194, dolžina
23,00 m, širina 13,42 m,

– 806-2,5-3; most čez Staro Pesnico na deviaciji 806-
2,1-3 v km 2+675, dolžina 19,51 m, širina 8,60 m,

– 806-2,5-5; most čez regulirano Pesnico na rampi
806-2, 2-7 v km 0+069, dolžina 35,40 m, širina 10,00 m,

– 806-2,5-6; most čez Partinjski potok pod avtocesto
v km 7+720, dolžina 43,00 m, širina 9,40 m,

– 806-2,5-7; most čez Jakobski potok na deviaciji
806-2,1-12 v km 0+393, dolžina 8,00 m, širina 5,50 m.

Mostovi dolžine nad 50 m in viadukti
– 806-2,5-4; most čez staro Pesnico na avtocesti v km

3+693, dolžina 54,83 m, širina 7,20 m, uredi se tudi kot
prehod za živali,

– viadukt Dragučova od km 14+824 do km 15+199
AC Slivnica–Pesnica, dolžina 361 m, širina 27,04 m.

– 806-2,6-1; viadukt na rampi 806-2,2-1 preko ram-
pe 806-2,2-3 in deviacije 806-2,1-1 v km 0+769 do km
0+903, dolžina 134,00 m, širina 11,42 m,

– 806-2,6-2; viadukt na rampi 806-2,2-2 preko ram-
pe 806-2,2-3 in deviacije. 806-2, 1-1 v km 0+559 do km
0+691, dolžina 132,00 m, širina 12,22 m,

– 806-2,6-3; viadukt čez regulirano strugo Pesnice v
km 5+484 do 5+650, dolžina 164,00 m, širina 27,92 m,

– 806-2,6-4; viadukt čez dolino v km 6+462 do
6+624, dolžina 162,00 m, širina 23,92 m.

Pokriti vkop
– Prehod grebena Močne je načrtovan z dvocevnim

pokritim vkopom svetle višine 5,70 m. Obe cevi sta enakih
dolžin in sicer od km 6+060 do 6+410 oziroma v dolžini
350 m.

Oporne in podporne konstrukcije
– oporna konstrukcija OZ-1; max. višine do 8,00 m v

globokem vkopu od km 6+640 do km 6+800 na levi strani
avtoceste,

– oporna konstrukcija OZ-2; max. višine do 5,00 m v
km od 5+747 do km 5+830 na levi strani avtoceste,

– oporni zid maksimalne višine do 5,00 m v km 5+940
do km 6+060 na levi strani avtoceste, izveden kot priključni
zid k pokritemu vkopu.
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Podhodi za visoko divjad
– 806-2,3-8; podhod za visoko divjad pod avtocesto v

km 0+900, širina 8,00 m, dolžina 26,30 m.

V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

11. člen
(skupne določbe)

Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa
režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme
poslabšati.

Struge obstoječih vodotokov je treba ohraniti v največji
možni dolžini.

Pri regulaciji vodotokov morajo biti profili oblikovani
čim bolj podobno naravnemu vodotoku, brežine pa morajo
biti oblikovane nesimetrično s spreminjajočim se naklonom
ter s čim večjo uporabo naravnih materialov (sonaravna re-
gulacija). Sonaravna ureditev se izvede z geomorfološkim
preoblikovanjem struge (sipine, plitvine, globočnina, kaska-
de, širitve korita, zožitve korita ipd.) ter z zasaditvijo z vodno
in obvodno visoko in nizko vegetacijo. Obrežje jezera Perni-
ca je treba nad gladino stalne ojezeritve zasajati ob razširi-
tvah z visoko in gosto vegetacijo, ob ostalem delu pa le z
nizko vegetacijo tako, da se ohranijo varovani pogledi iz
ceste na jezero in krajino v ozadju.

Dele vodotokov, ki so že regulirani je treba urediti
skladno z zatečenim stanjem ali uporabiti načela renaturaci-
je z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije.
Preureditve vodotokov je treba izvesti tako, da se bistveno
ne spremeni narava vodotoka (pretok vode, kakovost vode
in biološka raznovrstnost). Ohraniti je treba celotno geomor-
fologijo in vegetacijo ob stari strugi reke Pesnice pri Pernici
in delno ob Partinjskem in Jakobskem potoku. Staro strugo
Pesnice, obraslo z vegetacijo, je v času gradnje treba zašči-
titi s polno ograjo.

12. člen
(površinski vodotoki)

Prečkanja vodotokov je treba načrtovati tako, da bo
svetli profil sposoben prevajati merodajno 100-letno vodo
pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1,0 m.
Treba je zagotoviti, da bo tudi najmanjši predlagani prerez
objekta pod avtocesto normalno prehoden, t.j. vsaj 2,0 m
visok in 1,5 m širok.

Na odseku avtoceste je treba urediti naslednje vodotoke:

Pesnica nad AK Pernica (0806-2.7-1)
Ureditev Pesnice je načrtovana od njenega križanja z

železniško progo Maribor–Šentilj na zahodu do vtoka v AK
Pernica. Izvesti je treba desnoobrežni visokovodni nasip z
nasutjem terena, prislonjenim ob nasip avtoceste. Izvesti je
treba širitev prečnega prereza, do mostu na obstoječi glavni
cesti v km Pesnice 49+515, načrtovati jo je kot renaturacijo
sedanje ureditve.

Pesnica pod AK Pernica (0806-2.7-1)
Strugo Pesnice je treba prestaviti v neposredno bližino

avtoceste. Med avtocesto in Pesnico je potrebno izvesti
nasutje terena.

Načrtovana ureditev se načrtuje kot renaturacija seda-
nje ureditve. Staro korito Pesnice je treba zasuti tako, da se
formira padec terena proti novemu koritu Pesnice.

Črnec (0806 – 2.7-2)
Urediti je treba visokovodni nasip na desnem bregu

vodotoka Črnec, ki bo visoke vode Črneca in poplavne vode
Pesnice nad železniško progo usmerjal v urejeno strugo
Pesnice.

MJ – 11(0806-2.7-3)
Izvede se prestavitev jarka v delu od prečkanja G I-3 pri

Pesniškem dvoru do km 2+260 oziroma km 2+280 v dolžini
2460 m. Prečkanje avtoceste se izvede med km 0+080 do
km 0+100.

Stara Pesnica (0806-2.7-6)
Služi kot naravni rezervat v katerega bo iz novega korita

Pesnice speljan del nizkih voda. Dotoke bo regulirala tabla-
sta zapornica, cilj je preprečitev poplav v naselju Pernica.
Delno je treba urediti strugo ob deviaciji 806-2.1-4 (nadvi-
šanje obstoječe ceste).

Dragučovski potok (0806-2.7-7) in njegovi pritoki
(0806-2.7-8, 2.7-9 in 2.7-10)

Urediti jih je treba na vsej njihovi dolžini v največji možni
meri po novi trasi na stiku pobočja in nožice predvidenih
nasipov.

Črnec – MJ – 12 (0806-2.7-13)
V območju križanja z avtocesto je treba izvesti prestavi-

tev jarka, na območju potrebnega preurejanja izvedenih me-
lioracij pa njegovo rekonstrukcijo. Izgraditi je treba dva pre-
pusta.

Jakobski potok
Prestavitev potoka se izvede na izlivnem odseku in

sicer ob zahodni strani deviacije 0806-2,1-5. Priključi se na
obstoječe korito v km 0+304.

Partinjski potok (0806-2.7-20)
Izvesti je treba pravokotno prečkanje struge Partinjske-

ga potoka in avtoceste v km 7+720. Ureditev je treba zasno-
vati kot renaturacijo sedanje ureditve z možnostjo kasnejše-
ga podaljšanja te ureditve do akumulacije Komarnik.

Dovodni jarek do zimovnikov ob AK Pernica (0806-
2.7-24) dolžina 960 m

V dolžini 960 m je treba prestaviti dovodni jarek do
zimovnikov (od km 2+420 do km 3+380). Od dovodnega
jarka do podslapja AK Pernica se pod avtocesto izvede
cevovod.

Jarki
Za odvodnjo zalednih oziroma drenažnih vod ter za

vzpostavitev nemotenega napajanja akumulacij ter drugih
potokov je treba urediti več odvodnih jarkov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7723

Jarek (0806-2.7-19)
Zasuje se zaključni del tega jarka, funkcijo odvodnika

bodo prevzeli odvodni jarki avtoceste.

13. člen
(rekonstrukcija akumulacije Pernica)

Izvesti je treba:
– izgradnjo novega pregradnega nasipa
– delno čiščenje mulja iz akumulacije
– izgradnjo prelivnega objekta
– izvedba ukrepov povezanih z novo ureditvijo odtokov

Pesnice in akumulacije Pernica.

Pregradni nasip AK Pernica
se v celoti rekonstruira s tem, da se na odseku med km

2+680 do km 3+400 prisloni ob nasip avtoceste. Ta nasip
bo s svojo krono na koti 250.50 m dvignjen 0,50 m nad
gladino najvišje vode, ki bi v Pesnico lahko pritekla in na
zračni strani približno 1,0 m nad niveleto avtoceste na tem
odseku. Nasip AK Pernica se izvede kot renaturacija seda-
nje ureditve, zato se bo njegovo obliko spreminjalo tako v
pogledu širine na kroni (od 4.0 m naprej), kakor tudi pri
nagibih brežine.

Čiščenje mulja
V povezavi s predvidenim koriščenjem razpoložljivega

akumulacijskega prostora (znižanje gladine stalne zajezitve)
in njenim koriščenjem (ribogojstvo) bo potrebna odstranitev
odloženega mulja. Potreben obseg čiščenja in gladine stal-
ne zajezitve bo natančno opredeljena v projektni dokumen-
taciji.

Prelivni objekt
Prelivni objekt oziroma izpust iz akumulacije Pernice

bo zagotovil neoviran in varen odtok najvišjih voda, ki bi v
akumulacijo Pernica sploh lahko pritekle in s svojo hidro-
mehansko opremo (zapornice) omogočil tudi regulacijo, to
je zmanjšanje konice odtoka po koritu navzdol vse do

upoštevane merodajne visoke vode (Q 100). Preliv mora
biti načrtovan tako, da bo v vseh pogojih zagotavljal režim
obratovanja.

Drugi ukrepi povezani z novo ureditvijo odtokov Pesni-
ce in akumulacije Pernica

Vsi drugi ukrepi, ki so vezani na koriščenje akumulacije
Pernica (ribogojstvo) morajo biti rešeni tako, da varstveni
režim obratovanja v nobenem primeru ne bo moten in s tem
ogrožena varnost obratovanja avtoceste.

14. člen
(hidromelioracije)

Obstoječe melioracijske sisteme je treba po izgradnji
avtoceste sanirati na tistih območjih, kjer bo s posegom v
prostor prišlo do porušenja obstoječega melioracijskega si-
stema. Istočasno je treba vzpostaviti tudi nemoteno odvaja-
nje drenažnih vod po obstoječih ali novih melioracijskih jar-
kih.

Na zbirnih melioracijskih jarkih, ki niso vključeni v samo
odvodnjo avtoceste, je treba na prizadetih odsekih tudi v
spremenjenih položajih zagotoviti zadovoljivo delovanje teh
sistemov. Sanacijo melioracijskih sistemov izven območja
urejanja s tem lokacijskim načrtom ureja investitor vzpore-
dno z izgradnjo avtoceste na podlagi občinskih prostorskih
aktov.

15. člen
(objekti za zaščito voda in odvodnjavanje meteornih voda)

Onesnažene vode iz vozišča je treba zbirati in zajemati
deloma z njihovim kanaliziranjem, v pretežni meri pa z odpr-
timi ter potrebam ustrezno prirejenimi (utrjenimi) jarki in mul-
dami.

Vse iz površin avtoceste zbrane onesnažene vode, je
treba pred izpustom naprej v najbližji površinski vodotok ali
kak drug odvodnik ustrezno očistiti. Na celotnem odseku
avtoceste se v struge naravnih odvodnikov spušča le voda,
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ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

Za odvodnjavanje meteornih voda je treba zgraditi me-
teorno kanalizacijo v naslednjem obsegu:

– na območju razcepa Dragučova z iztokom v čistilna
objekta 0806-2.9-1 in 0805-2.9-3,

– od km 2+340 do km 2+920 z iztokom v čistilni
objekt 0806-2;9-5,

– od km 2+260 do km 2+320 iztokom v čistilni objekt
0806-2;9-4,

– od km 2+960 do km 3+640 z iztokom v čistilni
objekt 0806-2;9-6,

– od km 5+680 do km 6+040 z iztokom v čistilni
objekt 0806-2;9-9,

– od km 6+640 do km 6+890 ter od km 6+900 do km
6+920 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-9a,

– od km 6+920 in km 7+390 z iztokom v čistilni objekt
0806-2;9-10,

– od km 7+440 do km 7+700 z iztokom v čistilni
objekt 0806-2;9-10a,

– od km 7+740 do 7+800 oziroma do konca obdelave
lokacijskega načrta se kanalizacija priključi na kanalizacijo
naslednjega avtocestnega odseka,

– vmesni odseki se bodo odvodnjavali z jarki.
V meteorno kanalizacijo se lahko odvajajo le meteorne

vode iz asfaltnega dela cestišča ter v vkopih voda z brežin. V
kanalizacijski sistem avtoceste ne smejo biti speljane sani-
tarno – fekalne vode.

Zadrževalni bazeni – čistilni objekti so dimenzionirani
za vsak izpust posebej in morajo zagotavljati zahtevano vo-
dotesnost. Potrebno je njihovo redno vzdrževanje. Mulj v
usedalnikih je treba obravnavati kot posebni odpadek. Pri
dimenzioniranju predlaganega objekta je potrebno upošte-
vati vse vodotoke, ki bi vanj lahko pritekli.

Na odseku avtoceste je treba zgraditi dvanajst zemelj-
skih zadrževalnih bazenov:

– Objekt 0806-2;9-1 leži na območju razcepa v Dra-
gučovi med rampama 0806-2; 2-1 in 0806-2;2-2,

– Objekt 0806-2;9-2 leži ob avtocesti – desno, objekt
v cestnem profilu 318-319 rampe 0806-2;2-3,

– Objekt 0806-2;9-3 leži ob rampi 0806 – 2.2-4 –
desno, objekt v cestnem profilu 414-416, iztok iz objekta v
MJ-12,

– Objekt 0806-2;9-4 leži ob avtocesti – desno, objekt
v km 2+260 – km 2+300, iztok iz objekta v staro Pesnico,

– Objekt 0806-2;9-5 leži ob avtocesti – desno, objekt
v km 2+360 – km 2+400, iztok v staro Pesnico,

– Objekt 0806-2;9-6 leži ob avtocesti – desno, objekt
v km 3+560- km 3+620, iztok v Pesnico,

– Objekt 0806-2;9-7 leži ob avtocesti – levo, objekt v
km 4+480 – km 4+540, iztok v obcestni jarek,

– Objekt 0806-2;9-8 leži ob avtocesti – desno, objekt
v km 5+470, iztok v jarek,

– Objekt 0806-2;9-9 leži ob avtocesti – levo, objekt v
km 5+610- km 5+650, iztok v Jakobski potok,

– Objekt 0806-2;9-9a leži ob avtocesti – desno, ob-
jekt v km 6+900 – km 6+920, iztok v obcestni jarek,

– Objekt 0806-2;9-10 leži ob avtocesti – desno, ob-
jekt v km 7+380 – km 7+400, iztok v jarek 0806-2;7-18,

– Objekt 0806-2;9-10a leži ob avtocesti – levo; objekt
v km 7+640 – km 7+680, iztok v Partinjski potok.

Po izgradnji objektov je treba brežine zatraviti in zasadi-
ti. Vse armiranobetonske ali betonske dele (prelivni jaški,
cevovodi) je treba izvesti vodotesno. Vsi objekti so dostopni
za čiščenje in vzdrževanje.

16. člen
(pokriti vkop)

Na območju pokritega vkopa (med km 6+060 do km
6+420), je na območju vhoda (v km 6+060) treba zgraditi
ustrezen zaprt objekt v katerem se bo zadržalo morebitno
izlitje in onesnažene vode, ki bi nastale pri pranju cestnih
površin pokritega vkopa. Onesnažene vode je treba ustrez-
no čistiti (lahko tudi z odvozom na najbližjo čistilno napravo).

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

17. člen
(skupne določbe)

Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na obravnavanem
območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in
energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno
zaščititi.

Načrtovano infrastrukturo je treba projektirati in izvajati
v skladu z zakonskimi in tehničnimi predpisi ter zahtevami
upravljavcev, podanih v soglasjih ter v skladu s pogoji, ki
bodo določeni v izvedbenih projektih. Za objekte, ki se
rušijo, je treba obstoječe priključke ustrezno odstraniti.

18. člen
(vodooskrba)

Zaradi gradnje avtoceste, deviacij, regulacij in objektov
je na vodovodnem omrežju treba izvesti naslednje:

– zgraditi lokalni vodovodni cevovod ob deviaciji Pe-
kel–Fažmon z navezavo na vodovodni sistem Dragučova–
Vodole,

– na območju razcepa Dragučova preložiti obstoječ
cevovod oziroma izgradtiti novega (dovod vode v vodovodni
sistem Dragučova–Vodole) v dolžini 635 m,

– v Pernici izgraditi nadomestni cevovod (LŽ 400) z
navezavo na obstoječi cevovod. Prečenje Pesnice se izvede
z jeklenim sifonom. Istočasno je treba zgraditi odcepe za
navezavo sekundarnega omrežja,

– na delu prečkanja nove priključne ceste 0806-2.1-5
z glavno cesto G I-3 izgraditi nadomestni cevovoda z nave-
zavo na obstoječ cevovod in vgradnjo v zaščitno kineto,

– vzdolž ceste Močna–Vukovje (dev. 806-2,1-12) iz-
graditi nadomestni cevovod v skupni dolžini 1450 m za
navezavo sekundarne potrošnje severno od Pesnice ter ce-
vovod za Vukovje z navezavo na obstoječ cevovod v Močni.
Ta cevovod nadomešča obstoječi cevovod od križišča v
Ložanah preko Perniškega polja proti Vukovju,

– v novi lokalni cesti 0806-2.1-6 izgraditi nadomestni
cevovod do prečrpalne postaje Partinje,

– v obstoječi lokalni cesti za sosesko Močna izgraditi
sekundarni cevovod,

– izgraditi priključni cevovod za Vukovje,
Vzdolž novih tras cevovodov je obvezno nadomestiti

vse hišne priključke ter zagotoviti čimmanj moteno oskrbo.
Na transportnih dovodnih cevovodih so posegi možni le
dogovorno z upravljalcem vodovoda.

19. člen
(odvodnjavanje fekalnih voda)

V naselju Močna je treba pod avtocesto izgraditi preč-
kanje kanalizacijskega omrežja. Prečkanje se izvede s kana-
lom v km 5+840 in na območju pokritega vkopa v km
6+340 – km 6+380. Prečkanje pod avtocesto v km 5+840
je treba izvesti z obbetonirano kanalsko cevjo, položeno
med jaškoma na obeh straneh avtoceste. Prečkanje avtoce-
ste v km 6+340 – km 6+380 ne zahteva nobenih dodatnih
ukrepov (potek kanalizacije nad pokritim vkopom).
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20. člen
(električno omrežje in objekti ter javna razsvetljava)
Ureditve, ki jih je treba izvesti na električnem omre-

žju, so:

Visokonapetostni vodi
Križanje 400 kV DV Maribor–Avstrija (Kainechtal) z av-

tocesto v km 1+880 – 1+920 mora biti izvedeno v skladu z
veljavno zakonodajo, pri čemer je treba upoštevati določila
pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elek-
troenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400
kV. Zamenjati oziroma ponovno položiti je treba del ozemlji-
tve jeklenega stebra, ki se nahaja v neposredni bližini avto-
ceste. Za servisna vozila je treba zagotoviti dostopno pot do
stebra daljnovoda. Ustrezno je treba zavarovati in preprečiti
nalet težkih vozil v steber daljnovoda.

Srednjenapetostni vodi
– zaradi križanja avtoceste in 20 kV DV Dragučova (d-

290) v km 0+600 – 0+620 je treba v križni razpetini obsto-
ječe drogove zamenjati z višjimi železnimi jambori z električ-
no in mehansko ojačeno izolacijo oziroma izvesti kabelsko
križanje,

– demontirati je treba del 20 kV DV Pesnica – TP
Pesnica (d-32) in ga zamenjati z novim DV na betonskih
drogovih; križanje se izvede v km 1+420 – 1+440,

– na 20 kV DV RTP Lenart – DV Maribor (d-593) je
treba obstoječe drogove pri prečkanju z AC v km 2+640 –
km 2+700 in km 5+080 – km 5+120 zamenjati z železnimi
jambori ustreznih višin. Obstoječi DV je treba zamenjati z
novim na betonskih drogovih in ga prestaviti vzdolž avtoce-
ste. Izvede se križanje prestavljenega DV z deviacijo 806-
2,1-5 ter načrtovano avtocesto v km 5+280 in v km 6+720,

– 20 kV DV Partinje (d-83) je treba demontirati in ga
nadomestiti z novim daljnovodom; prečkanje z avtocesto se
izvede v km 4+640,

– 20 kV DV TP Pernica – TP Zamarkova (d-33) je treba
demontirati in ga zamenjati z novim DV na betonskih drogo-
vih; ob tem je zaradi križanja s priključkom “Pernica“ treba v
križni razpetini obstoječe drogove zamenjati z višjimi dro-
govi,

– urediti je treba priključek DV 20 kV Ložane 3 (d-658)
na DV TP Pernica -TP Zamarkova; demontirati je treba 100
m obstoječega DV in ga nadomestiti s 110 m novega daljno-
voda,

– demontirati je treba 20 kV DV Močna 1 (d-166) ter
zgraditi nov odcep iz prestavljenega DV TP Pernica – TP
Zamarkova do nove nadomestne TP Močna 1,

– urediti je treba priključek DV 20 kV Grušova (d-61)
na prestavljeni DV TP Pernica – TP Zamarkova (d-33),

– urediti je treba priključek obstoječega DV 20 kV Moč-
na 2 (d-453) na prestavljen DV TP Pernica – TP Zamarkova
(d–33),

– urediti je treba križanje Partinjskega potoka z DV 20
kV Hrastovec (d-127) in zagotoviti vključitev na prestavljeni
DV TP Pernica – TP Zamarkova,

– urediti je treba kabelski odcep od DV (d-33) do nove
TP Močna 3 za ureditev napajanje javne razsvetljave pokrite-
ga vkopa (predora) Močna.

Nizkonapetostni vodi
– od km 14+400 do km 14+700 avtoceste Slivnica–

Pesnica demontirati obstoječe nizkonapetostno omrežje in
ga nadomestiti s kabelsko povezavo v km avtoceste 14+668.

– omrežje, napajano iz TP Vosek 3, je treba demontira-
ti ter ga nadomestiti s kabelskim omrežjem; križanje z avto-
cesto se izvede v km 1+920,

– omrežje, napajano iz TP Pernica 1, je treba demonti-
rati in ga nadomestiti s kablom; prečkanje avtoceste se
izvede v km 2+540 – 2+560,

– prostozračno omrežje, napajano iz TP Pernica 1, je
treba v km 3+460 – 3+480 nadomestiti s kablom,

– obstoječe omrežje je treba priključiti na prestavljeno
TP Močna 1 Prečkanje nizkonapetostnega kabla se izvede v
km 5+600 – km 5+620,

– kabel, napajan iz TP Močna 2, je treba zamenjati z
novim kablom; prečkanje z avtocesto se izvede v km 6+120,

– izvesti je treba kabelski priključek za napajanje javne
razsvetljave predora oziroma pokritega vkopa Močna,

– omrežje, napajano iz TP Zamarkova 1, je treba na
mestu križanja z avtocesto v km 6+880 – 6+920 demontira-
ti in nadomestiti s kabelskim omrežjem,

– preurediti je treba nizkonapetostne izvode iz TP Za-
markova 1 z demontažo obstoječega omrežja in nadomesti-
tvijo z nadzemnega in kabelskega omrežja; križanje z avto-
cesto se izvede v km 7+420.

Transformatorske postaje
Obstoječo transformatorsko postajo (TP) jamborske iz-

vedbe TP Močna 1 je treba nadomestiti z novo TP enakega
tipa na lokaciji cca 30 m zahodno od obstoječe.

Zgraditi je treba novo transformatorsko postajo Močna
3. Lokacija nove TP je južno ob avtocesti v km 5+940 – km
5+960.

Javna razsvetljava
Javno razsvetljavo priključka “Pernica“ je treba napajati

iz že obstoječe omarice javne razsvetljave, napajane iz TP
Ložane 3. Skupna dolžina je 700 m. Javna razsvetljavo je
treba izvesti s svetilkami na kandelabrih višine 9–10 m.

Javno razsvetljavo deviacije 806-2,1-6 pod viaduktom
806-2,6-3 pod AC v km 5+600 je treba izvesti v dolžini cca
500 m s svetilkami na nizkih kandelabrih (3,5–5m).

21. člen
(plinovodno omrežje)

Del obstoječega magistralnega plinovoda M-1 Ceršak–
Rogatec pod avtocesto v km 1+285 je treba prestaviti oziro-
ma predvideti vgradnjo ustrezno dimenzionirane stene za-
ščitne cevi brez prekinitve pretoka oziroma transporta plina
ali izvesti drugo tehnično zaščito plinovoda, ki jo bo v fazi
projektiranja dopuščala veljavna zakonska regulativa. Vzho-
dno od obstoječega plinovoda v odmiku cca 10 m je treba
vzporedno položiti načrtovani plinovod M1/1. Vse tehnične
rešitve, prestavitve in zaščite plinovoda morajo biti projektno
obdelane in usklajene z veljavno zakonsko regulativo.

22. člen
(telekomunikacije)

Ukrepi, ki jih je treba izvesti, so:
– na območju razcepa Dragučova kablirati razvodno

naročniško omrežje. Lokacija novih kablov se izbere tako,
da se ob minimalnih posegih na TK vodih in minimalnih
stroških izvrši preusmeritev obstoječih naročnikov na nove
kabelske izvode,

– prestaviti optični kabel Maribor–Lendava–Madžarska,
koaksialni kabel Maribor–Lenart in krajevni kabel telefonske
centrale Vosek. Prestavitev trase se izvede na severno stran
objekta 0806-2.5-1 in glavne ceste G I-3 izven cestišča
glavne ceste,

– kablovode je treba na delu, kjer prečkajo priključno
cesto 806-2.1-5 ter cesto 806-2,1-6, zaščititi s polcevjo in
obbetoniranjem,
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– zaščititi in prestaviti je treba krajevni kabel telefonske
centrale Vosek. Prečkanje se izvede pravokotno na os ce-
ste v km 5+820,

– kablirati razvodno naročniško omrežje z ustreznimi
zemeljskimi kabli, na delu, kjer prečkajo deviacijo 806-2.1-
8 in 806-2.1-9. Prečkanje se izvede v km 6+880 – km
6+920 in v km 7+420 – km 7+440.

23. člen
(klic v sili)

Sistem klic v sili, ki obsega izvedbo kabelske kanaliza-
cije, platojev za klicne stebričke ter vlečne, stojne in premo-
stitvene jaške, je treba izvesti na celotni dolžini avtoceste in
ga v razcepu Dragučova priključiti na kabelsko kanalizacijo
odseka avtoceste Slivnica–Pesnica.

Istočasno je treba dopustiti uporabo telekomunikacij-
ske kanalizacije za obrambne namene.

VII. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

24. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za gradnjo avtoceste in

nanjo vezanih ureditev mora vsebovati tudi krajinsko uredi-
tveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbani-
stično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi,

izjemoma je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji
s protihrupnimi ograjami.

Ob avtocesti, deviacijah in rampah je treba uporabiti
enostranske odbojne ograje z distančniki s pripadajočimi
zaključnicami. Višina zgornjega roba ograje je 75 cm nad
voziščem, od roba asfalta je odmaknjena min 0,50 m. Ogra-
je so opremljene s svetlobnimi odbojniki.

Križanje avtoceste z G I-3 pri Pernici je treba izvesti
tako, da se ohranijo značilne vedute v obeh smereh, pretoč-
nost prostora in povezanost prostorskih prvin.

Posebej je treba označiti spremenjene navezave na
dostopne poti do območij rekreacije in na vinske turistične
ceste.

Objekti na avtocesti
Vse cestne objekte (mostove, podhode, prepuste) je

treba oblikovati v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter
v odvisnosti od urbane in krajinske podobe prostora tako,
da se čimbolj vključijo v okolje.

Oporni in podporni zidovi naj bodo strukturirani ali oblo-
ženi s kamnito oblogo.

Konstrukcije viaduktov in mostov morajo biti transpa-
rentne.

Konstrukcija nadvoza glavne ceste pri Pernici mora biti
izvedena tako, da se ohranjajo značilni pogledi na in s kul-
turnega spomenika v širši prostor, pretočnost prostora in
povezanost prostorskih prvin.

Oblikovanje portalov pokritega vkopa pri Močni mora
biti ločeno: vzhodni portal mora biti zaradi pravokotnega
vstopa oblikovan poudarjeno, zahodni pa zaradi poševnega
vstopa čimbolj nepoudarjeno.

Priključek
Območje priključka mora biti arhitekturno in krajinsko

oblikovano; ureditev celotnega območja priključka mora biti
izdelana v krajinsko ureditvenem načrtu.

Protihrupne zaščite
Varovalne in protihrupne zaščite morajo biti locirane

tako, da ne poudarjajo avtocestnega telesa pri pogledih z
varovane naravne in kulturne dediščine.

Izvesti je treba transparentne protihrupne zidove na
lokacijah, opredeljenih v 25. členu te uredbe.

Posegi v obcestni prostor
Obcestni prostor je treba urejati z upoštevanjem relie-

fnih značilnosti prostora, krajinskih vzorcev, sonaravnega
urejanja potokov in jezer, obsaditvijo protihrupnih zidov ter z
obnovo gozdnih robov. Detajlno reliefno oblikovanje in zasa-
ditveni načrt morajo biti v skladu z izhodišči lokacijskega
načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora. Z
urejanjem obcestnega prostora je treba pričeti takoj po za-
ključnih zemeljskih delih in ga dokončati še pred začetkom
obratovanja avtoceste.

Pri poteku avtoceste skozi gričevnat svet je treba
upoštevati naslednja izhodišča:

– vkopne brežine naj bodo položne; primeren naklon
je 1:3 ali več,

– pri oblikovanju vkopov do globine 6 m je izvesti enot-
no brežino,

– pri vkopih globine 6-15 m je na sredi višine izvesti
bermo širine 3 m,

– za vkope globje od 10 m je treba izvesti opiranje z
zidom višine 5-6 m,

– nasipne brežine je treba izvesti v naklonu 1:2 ali
1:2,5; kjer je mogoče tudi 1:3 ali več; uporabijo se lokalni
glineni materiali,

– pri izvedbi bočnih nasipov je treba posebej urediti
peto nasipov, njihovo odvodnjavanje ter zasaditev brežin z
avtohtonim, hitro rastočim rastlinjem,

Oblikovanje brežin v vkopu se izvede položno z zaokro-
ženimi izteki v obstoječi teren med km 5+940 do km 6+060
na severni strani ter med km 6+620 – km 6+820 na severni
in južni strani. Brežine se uredijo samo z zemljino; urejanje z
betonskimi elementi ni dopustno.

Med km 6+640 – km 6+800 je treba brežine v vkopu
na severni in južni strani utrditi s popleti. Obsaditi oporni zid
s popenjalko na sledečih območjih 5+745 do km 5+830 na
severni strani, km 5+640 do km 6+780 na severni strani.

Oblikovanje brežin v nasipu z manjšo višinsko razliko je
treba izvesti položno s konkavnim iztekom v teren na slede-
čih mestih:

– med profilom 170 rampe 806 -2,2-1 in do km 0+080
na severni in južni strani,

– med km 0+100 – km 0+460 na severni strani,
– med km 0+100 – km 0+820 na južni strani,
– med km 1+100 – km 2+060 na južni strani,
– med km 2+100 – km 2+520 na južni strani v pre-

sledkih zaradi prečkanja potokov,
– med km 2+580 – km 2+640 na severni strani,
– med km 3+640 – km 4+120 na južni strani,
– med km 4+180 – km 5+040 na južni strani s pre-

sledki stare struge Pesnice in priključka Pernica.
Brežine v nasipu z večjo višinsko razliko je treba v peti

nasipa rahlo konkavno oblikovati in vključiti v obstoječi teren
z zasipom. Berma se na zgornji strani rahlo zaokroži. Obliko-
vanje se izvede na naslednjih mestih:

– med km 6+840 do km 7+200 na severni strani,
– med km 6+810 do km 7+800 na južni strani s pre-

sledki prečkanja potoka in lokalne ceste,
– med km 7+720 do km 7+800 na severni strani.
Zeleni pas ob protihrupnih zidovih se izvede z zasaditvi-

jo dreves, grmovnic in mestoma popenjalk na naslednjih
mestih:
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– za protihrupno ograjo med km 0+540 -2+120 na
severni strani,

– za protihrupno ograjo med km 2+720 – km 3+120
na južni strani v smeri proti kraju Pernica,

– ob protihrupni ograji med km 3+540 – km 3+600 na
južni strani,

– ob protihrupni ograji med km 4+400 – km 4+600 na
severni strani,

– ob protihrupni ograji med km 5+320 – km 5+540 na
severni strani,

– ob protihrupni ograji med km 7+280 – km 7+600 na
severni strani.

Vse zasaditve (vključno z pogozditvijo) se izvedejo z
avtohtono vegetacijo. Vmesni ločilni pas je treba zatraviti
kolikor to dopuščajo pogoji odvodnje. Opuščene dele glav-
ne ceste in drugih cest je treba reliefno preoblikovati in
zatraviti oziroma zasaditi v skladu s krajinskimi značilnostmi
prostora.

Pri ureditvi zelenih površin je treba upoštevati nasled-
nje pogoje:

Točkovne zasaditve v krajini se izvede sklenjeno v kom-
binaciji dreves in grmovnic na sledečih lokacijah:

– med km 0+040 – km 0+080 na severni in južni
strani,

– med km 2+060 – km 2+100 na južni strani ob cesti,
– med km 4+120 – km 4+180 na južni strani,
– med km 5+100 – km 5+160 na južni strani,
– med km 7+060 – km 7+100 na severni strani.

Gozdne robove je treba obnoviti z uporabo grmovnih in
mestoma drevesnih vrst na naslednjih lokacijah:

– v območju razcepa Dragučova na severni strani ram-
pe 806-2,2-4,

– med km 6+340 – km 6+500 na severni strani koli-
kor pride do poškodb,

– med km 6+400 – km 6+520 na južni strani kolikor
pride do poškodb.

Na manjših površinah se pogozdi vmesni prostor na
območju razcepa Dragučova. Kot ozki pasovi se izvede
pogozditev na severni strani avtoceste med km 0+820 – km
0+980 in km 0+580 – km 1+840 ter med km 1+980 – km
2+300 na severni strani. Pogozditi je treba tudi vmesni
prostor v priključku “Pernica“ med km 4+700 – km 4+780.

Optično vodenje in optično zaključevanje ceste z vege-
tacijo

Optično vodenje ceste je treba zagotoviti z zasaditvijo
na zunanji strani krivine avtoceste:

– v območju razcepa Dragučova,
– v območju priključka Pernica med km 4+660 – km

4+960 na severni in južni strani avtoceste,
– v območju lokalne ceste med km 5+600 – km 5+800

na severni strani avtoceste,
– v območju lokalne ceste med km 7+400 – km 7+440

na severni in južni strani avtoceste.

Označevanje posebnih dogodkov
Z zasaditvijo se opozarja voznika na možno spremem-

bo na vozišču (mokro cestišče zaradi prečkanja ali bližine
vodotoka, pogostost različnih živalskih vrst ob cesti zaradi
prehoda za živali). Označevanje posebnih dogodkov se kot
opozorilo vozniku izvede z manjšimi vegetacijskimi sestoji z
drevesnimi in grmovnimi vrstami na naslednjih mestih:

– med profili 160 – 162 rampe 806-2,2-1 v območju
razcepa Dragučova,

– med km 0+060 – 0+120 na severni strani,
– med km 0+820 – km 0+940 na severni in južni

strani.

Obsaditev zemeljskih zadrževalnikov
Ne glede na funkcijo je treba z avtohtono vegetacijo

obsaditi naslednje zemeljske zadrževalne bazene:
– v območju razcepa Dragučova v smeri proti Lenartu

(ob potoku Črnec) na severni strani,
– med km 2+360 do km 2+420 na južni strani,
– med km 3+560 do km 3+630 na južni strani,
– med km 5+600 do km 5+660 na severni strani,
– med km 6+900 do km 6+940 na južni strani,
– med km 7+380 do km 7+ 400 na južni strani,
– med km 7+640 do km 7+680 na severni strani.

Nadomestni biotopi
Ohraniti ali nadomestiti je treba vodni biotop med km

7+440 – km 7+480 na severni strani avtoceste.

Ohranitve močvirskega travnika
Ohraniti je treba močvirski travnik južno od avtoceste

ob Perniškem jezeru med km 2+720 – 3+000. Gradbena
operativa ne sme posegati v močvirske travnike v območju
Močne pod viaduktom 0806 – 2,6 – 4. med km 6+540 -km
6+780.

Zaščita pred erozijo
Zaradi glinasto peščene preperinske plasti v primerih,

ko ni vegetativne zarasti in poraslosti, nastopa površinska
erozija v strugah površinskih odvodnikov pa bočna erozija.

Večjo erozijo je pričakovati takoj po izvedbi regulacij,
ko brežine še ne bodo zaraščene. Erozijo in sproščanje
plavin je treba zmanjšati s protierozijskimi ukrepi v strugah
vodotokov ter s preprečevanjem površinske erozije na kme-
tijskih površinah. Za omejevanje erozije z razgaljenih površin
in gradbišča je potrebno začasno urediti in sproti, takoj po
končanih zemeljskih delih, sanirati vsa odvodnjavanja. Za
omejevanje erozije iz trajnih deponij je treba urediti odvod-
njavanja na območju deponij, v vkopih je treba izvesti kana-
lete ali obojestranske vzdolžne drenaže. Na pobočju Močne
je treba izvesti prečne drenaže, prav tako na globokih vko-
pih z medplastmi peska. Vode zajete na višjih etažah je treba
zajeti s kanaletami na vmesni bermi in jih speljati v muldo ali
koritnico ob dnu vkopa.

Zagotavljanje stabilnosti in nosilnosti tal
Za zagotavljanje stabilnosti terena je treba pri poteku

avtoceste skozi gričevnat svet načrtovati temu primerne reši-
tve. Za nasipe na mokrih ter slabo nosilnih površinah je
treba izvesti bočne nasipe oziroma drugo obliko stabilizaci-
je. Pri izvedbi bočnih nasipov je treba posebej urediti peto
nasipov in njihovo odvodnjavanje. Pri izvedbi vkopov je treba
preprečiti zaprtje precednic podtalnice; večje izvire iz vlož-
kov peskov je treba posebej odvajati in ob nevarnosti poruši-
tve brežine vgraditi dodatna prečna rebra. Zagotoviti je treba
primerno odvodnjavanje v trasi zajetih meteornih in poboč-
nih vod.

Odlagališča presežkov materiala je treba urediti tako,
da se prilagodijo konfiguraciji obstoječega terena s primerni
nakloni in da je možna kontinuirana povezava s sosednjimi
kmetijskimi zemljišči. Za območje, ki se vrne urbani rabi je
treba prostor končno oblikovati tako, da je možna funkcio-
nalna navezava na obstoječe cestno omrežje.
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VIII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

25. člen
(varstvo pred hrupom)

Na osnovi prometnih obremenitev za obdobje do leta
2024 ter skladno z določili uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbe o
hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list
RS, št. 45/95) so po končani gradnji določeni naslednji
ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim
hrupom:

a) Aktivna zaščita
Izvesti jo je treba s protihrupnimi ukrepi (zidovi in nasi-

pom) na naslednjih lokacijah:

Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo
zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na
osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani
gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili
uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 45/95), pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96) ter rezultati
monitoringa.
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Ukrepi, ki jih je treba izvesti na osnovi prognoze prome-
ta za 5-letno plansko obdobje obsegajo naslednje:

a) Aktivna zaščita
Izvesti jo je treba s protihrupnimi ukrepi (zidovi in nasi-

pom) na naslednjih lokacijah:

b) Pasivna zaščita
V primeru ugotovljenih prekoračitev dovoljenih ravni

hrupa ob prvih meritvah oziroma ob izvajanju obratovalnega
monitoringa je treba izvesti pasivno zaščito – izboljšati zvoč-
no izoliranost oken na naslednjih objektih:

– parc. št. 241/2, 241/3, k.o.Vosek, Vosek 9, na
severni strani avtoceste, km 1+880,

– parc. št. 239/24, 239/25, k.o.Vosek, Vosek 10 na
severni strani avtoceste, km 2+160,

– parc. št. 247/6, 247/7, 247/8, k.o. Vosek, Vosek
12, na severni strani avtoceste, km 1+580,

– parc. št. 248/1, 248/2, k.o. Vosek, Vosek 13, na
severni strani avtoceste, km 1+500.

V času gradnje se skladno s 33. členom zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) dopusti take emisije hrupa
zaradi gradnje, da skupna obremenitev okolja ne presega
predpisanih kritičnih ravni za posamezna bivalna območja.
Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegajo tudi
ustrezno protihrupno zaščito začasnih gradbenih objektov,
upoštevanje časovnih omejitev (delo v dnevnem času, v
nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih
ali drugih del) ter uporabo delovnih naprav, ki so izdelane v
skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

Za potrebe gradnje je treba v čim zgodnejši fazi uspo-
sobiti traso avtoceste.

Naselja v neposredni bližini avtoceste bo v primeru
ugotovljenih prekoračitev v času gradnje treba zavarovati z
začasnimi protihrupnimi ukrepi, ki bodo hkrati omejevali tudi
širjenje onesnaženega zraka z gradbišč.

Protihrupni ukrepi v času obratovanja se izvedejo v
zgoraj navedenem obsegu, kolikor se ne spremenijo pro-
metne obremenitve, ki so bile podlaga za določitev teh
ukrepov.

26. člen
(varstvo pred vibracijami)

Pred pričetkom gradnje je treba v okviru pripravljalnih
del popisati in dokumentirati stanje in morebitne poškodbe
vseh objektov, ki so od trase avtoceste oddaljeni manj kot
50 metrov. Vse ugotovljene nove poškodbe je treba sproti
sanirati oziroma ustrezno ukrepati. V primeru, da bi se na
objektih ugotovile resnejše poškodbe zaradi vibracij, je tre-
ba prilagoditi tehnologijo gradnje in uporabiti drugo gradbe-
no mehanizacijo.

27. člen
(varstvo zraka)

Zagotoviti je treba vlaženje sipkih materialov in nezašči-
tenih površin in odkritih delov trase ob suhem in vetrovnem
vremenu ter preprečevati nekontroliran raznos materialov iz
gradbišča s transportnimi sredstvi. Pri vožnji z gradbišča na
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javne prometne površine.je treba vozila čistiti, prav tako
prekrivati sipke tovore.

Upoštevati je treba emisijske norme pri začasnih grad-
benih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji ter prezra-
čevalnih napravah, uporabljenih v času gradnje pokritega
vkopa Močna.

28. člen
(varstvo voda)

Avtocesta ne poteka po zavarovanem območju podtal-
nice. Na celotnem odseku izgradnje avtoceste ter z njo
povezanih ureditev je treba upoštevati in izvajati naslednje
pogoje in ukrepe:

– izogibati se je treba vsem začasnim posegom v stoje-
če vode, vodotoke ali njihove vplivne pasove,

– v potoke ali v bližino potokov ter v vodne ali močvir-
ske biotope ni dovoljeno odlagati gradbeni ali izkopani ma-
terial ali izpuščati odpadne snovi ali odpadke,

– z rečno ali jezersko vodo ni dovoljeno splakovati
delovnih orodij in gradbenih strojev

– z odpadnimi in izcednimi vodami, ki nastajajo na
gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbi-
šču je treba ravnati v skladu z določili uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja (Uradni list RS, št. 35/96),

– paziti je treba, da ne bodo v vodo odtekale snovi, ki
se uporabljajo za zagon in delovanje gradbenih strojev in
transportnih sredstev (bencin, nafta, mineralna olja),

– pred pričetkom gradnje, posebej še pred posegom v
akumulacijo Pernica, je treba o predvidenem začetku in
poteku del obvestiti upravljavce, ki z obravnavanimi vodotoki
in vodnimi površinami gospodarijo, ob regulacijskih posegih
morajo za vse posege določiti ukrepe za omilitev vplivov, ki
morajo biti izvedeni pred posegom,

– v staro strugo reke Pesnice izven območja načrtova-
nih ureditev ni dovoljeno posegati, prav tako niso dovoljeni
poseki vegetacije izven obsega gradbišča,

– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materialov, ki vse-
bujejo nevarne spojine kot so klorirane organske spojine,
toksične kovine in druge sestavine, ki lahko spremenijo
osnovne lastnosti vode,

– utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pre-
takanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav je treba
urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih
in izcednih vod v tla; izgradnja utrjenih ploščadi opremlje-
nih z začasnimi izbirnimi kanali in zbiralnikom vod ter lovil-
cem olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami) naj
bo predvidena že v okviru programa organizacije del oziro-
ma gradbišča,

– komunalne in padavinske odpadne vode iz premič-
nih naprav je treba pred odvajanjem v vode očistiti tako, da
stopnja onesnaženosti ne presega mejnih vrednosti oprede-
ljenih v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Zgraditi je treba ustrezne usedalnike, izvajati nevtralizacijo
ali s pomočjo druge ustrezne tehnologije izpolniti zahteve iz
navedenega predpisa,

– za vode v zadrževalnikih mora zadrževalni čas omo-
gočati učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in delno raz-
gradnjo organskih snovi; zbiralnike je treba redno vzdrževati
pri tem je treba mulj obravnavati kot posebni odpadek,

– na odsekih, kjer so načrtovani vkopi, t.j. v km 6+060
– km 6+420 in km 6+630 – km 6+850, je treba previdno in
pod geološkim nadzorom izvrševati izkopna dela in previdno
ravnati z nevarnimi snovmi (olja, maziva, goriva). Pri posegih
v vodonosnik je treba uporabljati čisto tehnologijo,

– v primeru osušitve vodnjakov v Dragučovi 28 in Moč-
ni 37 je treba zagotoviti alternativne rešitve,

– gradbeni posegi v strugo in brežine površinskih vo-
dotokov in jezera med regulacijskimi deli, v času drugih
gradbenih del in v času odstranjevanja mulja (sedimenta) naj
se izvajajo tako, da v potoku in jezeru ne nastanejo razmere
neprekinjene povišane vsebnosti suspendiranih snovi.

29. člen
(varstvo živali)

Mostove čez vodotoke (0806-2,5-1, 0806-2,5-2,
0806-2,5-4, 0806-2,5-6, 0806-2,5-7) je treba izvesti tako,
da je možno nemoteno prehajanje živali. Oblikovati jih je
treba tako, da bo pod njimi vsaj vzdolž ene strani struge
suho, prehodno obrežje v širini najmanj 2 m, ki bo živalim
omogočalo zadostno prehajanje po suhem. Svetla višina
mostu nad suhim obrežjem mora biti najmanj 2,5 m.

Most pri prečkanju stare struge Pesnice mora biti tako
širok, da ne bo treba utrjevanje struge zaradi visokih voda;
zagotoviti je treba dovolj širok pas kopnega za migracije
živali ob reki.

Zaščitno ograjo je treba postaviti obojestransko ob av-
tocesti in rampah v celotni dolžini. Ograja je višine min
2,0 m in je odmaknjena od nožice nasipa oziroma od roba
jarka 1–2 m. Na evidentiranih poteh prehajanja malih sesal-
cev preko avtoceste (ježi, podlasica,...) je treba ograjo ure-
diti tako, da se to onemogoči.

Vodne prepuste (0806-2,3-3, 4, 5, 6, 7, 14, 17 in 18)
je treba urediti tako, da bo možno prehajanje živali; višina
prepusta naj bo > 2 m, širina pa taka, da bo omogočena
migracija živalim tudi po kopnem, ob visokem vodostaju
mora ostati suha polička v širini 30 cm.

Med gradnjo je treba posege na območju med Močno
in Zamarkovo strogo omejiti na površino cestnega telesa, da
se čimbolj ohranijo vlagoljubne z družbe v dolini pod Polič-
nem v Močni.

Za preprečevanje prehoda dvoživk preko vozišča avto-
ceste je treba postaviti ustrezne ograje za dvoživke (npr. v
obliki gostejšega popleta, ∅ luknjic max. 1 cm) ter jih usmer-
jati na podhode pod avtocesto. V ta namen služijo podvozi,
prepusti in mostovi s primerno oblikovanim profilom.

Ograje za dvoživke je treba postaviti na naslednjih loka-
cijah:

– v km 2+330 do 3+710 ograja levo, dolžina 1380 m,
– v km 2+330 do 3+660 ograja desno, dolžina

1330 m,
– v km 3+710 do 4+830 ograja levo, dolžina 1120 m.
Predvidene ureditve strug je treba izvesti tako, da bodo

ribe in ostali vodni živelj nemoteno migrirale po toku navzgor
in navzdol. V vodotokih in mrtvicah, kjer so predvidene
ureditve, je treba predhodno opraviti ihtiološke in astakolo-
ške preglede; po izgradnji avtoceste je treba izvajati monito-
ring vplivov na vodno favno.

30. člen
(varovanje tal in ravnanje z rodovitno zemljo)

V času gradnje avtoceste in ostalih ureditev je treba
izvesti naslednje ukrepe, ki se nanašajo na varovanje in
ravnanje z zgornjim slojem rodovitne zemlje:

– skrbno odstranjevati in deponirati zgornji sloj rodovitne
zemlje za kasnejšo sanacijo devastiranih in degradiranih tal,

– odkop zgornjega sloja rodovitne zemlje opraviti z lah-
kimi stroji, ne v preveč suhem vremenu ali če so tla preveč
vlažna,

– zgornji sloj rodovitne zemlje odstranjevati in preme-
ščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z
motornimi in mazalnimi olji, gorivi, z drugimi škodljivimi snov-
mi in manj kvalitetnim materialom; na enak način urediti tudi
začasno deponiranje rodovitnega materiala,
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– sprotno utrjevati brežine in urediti odvodnjavanje, sa-
nacijo razgaljenih površin in ozelenjevanje brežin izvesti ta-
koj, ko so končana zemeljska dela,

– zgornji sloj rodovitne zemlje uporabiti izključno za
ureditev zelenih površin ob avtocesti in nanjo vezanih uredi-
tev ali kmetijsko rabo,

31. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

Za začasne prometne in gradbene površine je predno-
stno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in površi-
ne, na katerih so tla manj kvalitetna.

Vse začasne lokacije deponij mora investitor skrbno
izbrati, da se po nepotrebnem ne uniči dodatnih površin
rodovitne zemlje.

Investitor je po končani gradnji dolžan zagotoviti izved-
bo ustreznih agrarnih operacij na prizadetem območju in
ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zem-
ljišča v času gradnje in po njej.

32. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)

Za omilitev negativnih vplivov in posledic gradnje in
obratovanja odseka avtoceste na gozdove je treba zagotoviti
naslednje ukrepe:

– v največji možni meri ohranjati obstoječo vegetacijo;
pri posegih vanjo jo obnoviti z avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami,

– ohranjati obstoječe gozdne povezave ter rekultivirati
gozdne robove in obcestne površine,

– prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje ma-
teriala v gozdove in nepotrebno odstranjevanje zarasti,

– za gozdove, v katere se med gradnjo posega, je
treba narediti nove gozdno gojitvene načrte s prikazom sa-
nacije gozdnih površin, ureditve gozdnih poti in drugih goz-
dno gojitvenih ureditev,

– ohraniti naravno grmovno in drevesno vegetacijo pod
viaduktom 0806-2;6-4 od km 6+460 do km 6+630.

33. člen
(varovanje naravne dediščine)

Celotni odsek avtoceste je treba pred gradnjo fotodo-
kumentirati v skladu z navodili pristojne službe za varstvo
naravne dediščine. Kjer trasa prečka ali tangira vodotoke se
naj odstrani le najnujnejši obseg vegetacije.

V času gradnje je treba upoštevati še:
– na severni strani naravnega spomenika “Gozd Dra-

gučova“ je treba obseg gradišča omejiti na minimalno potre-
bno površino (širino cestnega telesa) in gozd obdati s polno
varovalno ograjo,

– v času gnezditvene sezone ni dovoljeno posegati v
obrežno vegetacijo stare struge Pesnice ali v obrežje Perni-
škega jezera,

– odlaganje materiala je prepovedano tudi v ribnike
Pristava, Pesniške ribnike in v grajski ribnik Hrastovec,

– ker se med zemeljskimi deli lahko odkrijejo geolo-
ške naravne vrednote je potreben občasen geološki nad-
zor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.) zemeljskih
del na celotnem območju trase avtoceste, vključno s pri-
ključki, deviacijami in deponijami. Nadzor opravlja ustrez-
na strokovna geološka služba. V primeru geoloških najdb
je potrebno obvestiti strokovno organizacijo (Agencija Re-
publike Slovenije za okolje ali pristojni zavod za varstvo
narave), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja de-
diščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki
nastane ob nadzoru, je treba posredovati Agenciji Republi-
ke Slovenije za okolje.

34. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Celotni odsek avtoceste je treba pred gradnjo fotodo-
kumentirati v skladu z navodili pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

Na območju naselja Pernica, kjer poteka avtocesta in
druge ureditve preko območja zavarovane kulturne dedišči-
ne je treba upoštevati pogoje službe za varstvo kulturne
dediščine.

Na območju gradbišča je treba:
– zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav

in rezervatno varstvo arheološke dediščine vzdolž celotne
trase avtoceste in spremljajočih ureditev,

– v fazi izvajanja zemeljskih del zagotoviti stalen arheo-
loški nadzor vzdolž celotne trase avtoceste in spremljajočih
ureditev,

– zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno
odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,

– za transport gradbenega materiala in gradbene me-
hanizacije na območju naselja Pernica je prepovedana upo-
raba lokalnih poti skozi naselje,

– v času gradnje ograditi gradbišče na območju kmeti-
je Zamarkova št. 18 in na območju naselja Pernica; istoča-
sno izvesti posebne ukrepe za varstvo pred prašenjem,

– v sklopu kmetije fizično ohraniti stebrasto znamenje v
Zamarkovi 18.

Vsaka degradacija dediščine, morebitna rušenja in pre-
nos dediščine mora biti predhodno dogovorjen s pristojno
službo za varstvo kulturne dediščine.

IX. RUŠITVE IN DRUGE UREDITVE

35. člen
(rušitve in odkupi)

Zaradi gradnje avtoceste ter ostalih načrtovanih objek-
tov in ureditev je treba odkupiti in porušiti naslednje objekte:

– stanovanjski objekt Dragučova 28, parc. št. 666/3,
k.o.Dragučova (A)

– poslovni objekt, Pekel 25, parc. št. 171/2, k.o.
Pekel (B),

– stanovanjski objekt z montažnim objektom, Pekel 25
b, parc. št. 175/2, k.o. Pekel (D),

– počitniški objekt, Pekel 25 c, parc. št. 175/3, k.o.
Pekel (C),

– večstanovanjski objekt s pomožnimi prostori in skla-
diščnim objektom, Dragučova 20, parc. št. 43/3, 43/7,
43/8, k.o. Dragučova (E),

– stanovanjski objekt z garažo, Vosek b.š., parc. št.
366/3, k.o.Pernica (F),

– stanovanjski objekt s poslovnim objektom, Vosek 7,
parc. št. 366/2, 365/2, k.o. Pernica (G),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim po-
slopjem, Vukovje 12, parc. št. -58/1, -58/2, -59, 323/2,
323/3 k.o. Vukovje (H),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim po-
slopjem, Močna 17, parc. št.129/1, 129/2, 130, k.o.Moč-
na (I),

– nedokončan stanovanjski objekt Močna 17, parc. št.
131, k.o.Močna (J),

– ribogojska objekta, parc. št. 406, 407, 408, 428,
412/1, k.o. Pernica vključno z dovodnim jarkom do zimov-
nikov (L).

Objekti, ki jih je treba odkupiti in jim je možno spreme-
niti namembnost, so naslednji:

– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Pe-
kel 25, parc št. 171/3, 180/4 k.o. Pekel (a)
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– stanovanjski objekt s pomožnim objektom, Pekel 23,
parc št. 180/2, 180/5, 180/6, k.o. Pekel (b),

– stanovanjski objekt z montažno garažo, Dragučova
22 a, parc. št. 696/9, k.o. Dragučova (c),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslo-
pjem, Dragučova 23, parc. št. 696/10, k.o. Dragučova (d),

– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Vo-
sek 11, parc. št. 774/1, 774/2, k.o. Dragučova (e),

– stanovanjski objekt, Vosek b.š., parc.št. 386/1, k.o.
Pernica (f),

– stanovanjska objekta z garažami in gospodarskim
poslopjem, Vosek 8, parc. št. 386/2, 386/3, 387, 388/3,
k.o. Pernica (g),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslo-
pjem Močna 13, parc. št.152/1, 152/2, 152/3 –8,
k.o.Močna (h),

– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Moč-
na 35, parc št. 193/1, 1326/3, k.o. Partinje (i).

Za nadomestitev nepremičnin, se ob upoštevanju za-
htev njihovih lastnikov, zagotovi ustrezna nadomestna ne-
premičnina ali odškodnina v skladu s predpisi.

36. člen
(druge ureditve)

Na območjih določenih v odstavkih c, d, e in f 3. člena
te uredbe se izvedejo naslednje ureditve:

– območje c, nivojsko nižji teren med novim delom
glavne ceste G I-3, akumulacijo Pernica in avtocesto, se bo
zasipal do ustrezne višine in utrditi.

– območje d leži med Pernico in Močno in obsega
današnjo strugo regulirane Pesnice pod akumulacijo Perni-
ca in območje kmetijskih zemljišč do prestavljene, nove
struge Pesnice. Po izgradnji nove struge Pesnice se obsto-
ječa struga Pesnice zasuje do vtoka Jakobskega potoka,
površine se rekultivirajo in namenijo kmetijski rabi.

– območje e, za deponiranje viškov nenosilnega mate-
riala, ki leži v dolini Jakobskega potoka vzhodno in zahodno
od potoka, severno od njegovega vtoka v reko Pesnico.
Deponiranje se izvede tako, da se rodovitna tla odgrnejo,
deponirajo se presežki do višine 1 m. Po končanem odlaga-
nju se deponija prekrije z najmanj 50 cm rodovitnih tal.
Primarna raba ostane nespremenjena.

– območje f, v Zamarkovi na južni strani avtoceste, kjer
se izvedejo osnovna vzdrževalna dela za jarek 0806-2;7-19
do deviacije 080-2;1-9, primarna raba ostane nespreme-
njena.

Zgoraj našteta območja mora investitor urediti najka-
sneje do konca gradnje avtocestnega odseka oziroma pred-
aje avtoceste v uporabo. Po končani ureditvi na območjih c,
d, e, in f preneha veljati uredba o lokacijskem načrtu za
avtocestni odsek Maribor–Lenart in se območja urejajo v
skladu z občinskimi planskimi in izvedbenimi akti. Šteje se,
da so ureditve končane, ko je za poseg pridobljeno upora-
bno dovoljenje oziroma, ko to sporazumno ugotovita občina
in investitor.

37. člen
(deponije viškov in odvzem materiala)

Po idejnem projektu je na odseku avtoceste predvide-
nih cca 110.000 m3 materiala. Nevgradljiv material se odlo-
ži na območja c, d in e, določeno v 3. in 36. členu te
uredbe.

Na ta območja je investitor dolžan odložiti tudi inertne
material, ki bodo nastali zaradi rušitve objektov.

Morebitni dodatni presežki nenosilnega materiala se
odložijo ob brežine, kjer avtocesta poteka v nasipu.

Za gradnjo odseka avtoceste je treba pridobiti ca
925.000 m3 kamnitega materiala. Material bo pridobljen iz

sosednjih odsekov avtoceste in iz stranskega odvzema iz
obstoječih gramoznic na Dravskem polju.

X. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI

38. člen
(zaščita pred požarom)

Zaradi gradnje avtoceste in nanjo vezanih ureditev se
požarna varnost objektov ob cesti ne bo spremenila. Pov-
sod je treba zagotoviti dovoze za intervencijska vozila, priza-
dete vodovode je treba prestaviti, preskrba s požarno vodo
ne sme biti okrnjena. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati
določila zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93 in 87/01).

39. člen
(zaščita pred poplavami)

Poplavno varnost avtoceste je treba zagotoviti z nasled-
njimi ukrepi:

– z ureditvami vodotokov na prevodnosti visokovodne-
ga profila stoletnih voda,

– izvedbo krone visokovodnih nasipov 0,5 m nad koto
stoletnih voda,

– z ureditvami melioracijskih jarkov,
– z ureditvijo akumulacije Pernica,
– z dimenzioniranjem prelivnega objekta na akumulaci-

ji Pernica za najbolj neugodni slučaj,
– z izvedbo premostvenih objektov z upoštevanjem kri-

tičnega pretoka za vsak vodotok posebej.
Poplavna varnost objektov bo zagotovljena z načrtova-

nimi vodnogospodarskimi ukrepi, tako bodo objekti na le-
vem bregu Pesnice poplavljeni manj pogosto. Pri ekstremno
visokih vodah bo višji nasip in nasip avtoceste preprečeval
njihovo razlitje v desnoobrežno retenzijsko območje.

40. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v
času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih
škodljivih tekočin in materialov, je potrebno zagotoviti hitro
ukrepanje za preprečitev izlitja nevarnih snovi v vodotoke in
podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje,
policijo ali gasilsko enoto v skladu z zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02).

XI. ETAPE IZVAJANJA

41. člen
Ureditve, ki jih določa lokacijski načrt, se lahko izvede-

jo v etapah:
– izgradnja nasipov ramp in ureditev deponije na ob-

močju razcepa Dragučova,
– posamezni deli trase avtoceste z ureditvijo obcestne-

ga prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalni-
mi prečnimi profili,

– priključek Pernica,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omre-

žja ter deviacije cest in poti,
– objekti na trasi avtoceste,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih
posegov,
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– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skla-

du z rezultati monitoringa.
Ureditve se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, pred-

stavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

42. člen
(monitoring in drugi ukrepi)

Monitoring vplivov na okolje v času gradnje avtoceste
odseka se izvaja na podlagi projekta monitoringa vplivov na
okolje v času gradnje in obratovanja avtoceste odseka Mari-
bor–Lenart, ki se izdala v okviru projekta PGD, PZI. Projekt
mora vključevati usmeritve PVO. Zavezanec za izdelavo pro-
jekta monitoringa je investitor, zavezanec za izvajanje moni-
toringa v času gradnje je izvajalec gradbenih del. Monitoring
izvaja od ministrstva pooblaščena organizacija. Investitor
gradnje avtoceste ter nanjo vezanih ureditev mora zagotoviti
celostni načrt monitoringa v času gradnje in po njej, ki
obsega:

Monitoring med gradnjo avtoceste
Zagotoviti oziroma izvajati je treba:
– nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih

površin,
– monitoring onesnaženosti zraka s prašnimi usedlina-

mi v času gradnje, ki obsega meritve skupne mase prašnih
usedlin, vsebnost težkih kovin v prašnih usedlinah v okolici
gradbišč, ki so stanovanjskim objektom najbližja in v okolici
transportih poti, ki bodo potekale v bližini stanovanjskih
objektov, ter preverjanje skladnosti imisijskih koncentracij z
mejnimi vrednostmi po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritič-
nih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št.
73/94 in 52/02) in uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremič-
nih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 in
109/01). Za izvedbo meritev prašnih usedlin so predlagane
naslednje lokacije merilnih mestih:

b) območje razcepa Dragučova (objekt Dragučova 19
ob rampi 1-pp 154),

c) območje Pesniškega dvora, objekt Vosek 17 v km
1+000 levo,

d) območje Pernica, objekt vosek 6c v km 2+600
desno,

e) območje Močna, objekt Močna 14 na km 5+800
levo,

f) območje Močna, objekt Močna 51 na km 6+135
desno,

g) območje Močna, objekt Močna 34 b na km 6+210
levo,

h) območje Zamarkova objekt Zamarkova 18 na km
7+060 desno.

– izvajalec gradbenih del je dolžan zagotoviti, da se
meritve onesnaženosti zrak izvajajo v času največje intenziv-
nosti gradbenih del v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremič-
nih virov obratovanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Urad-
ni list RS, št. 70/96, 71/00 in 99/01); enako velja za
odpraševalne naprave prezračevalnih naprav v času gradnje
pokritega vkopa,

– v obliki občasnih meritev obratovalnega monitoringa
kontrolo odpadnih voda iz tehnoloških objektov; kontrolo je
treba izvajati na izpustih odpadnih voda iz objekta ali na
izpustu iz zadrževalnika odpadnih voda,

– monitoring podzemnih vod v vodnjaku V 9–Pernica
11, ki obsega fizikalno kemijske parametre v obdobju pri-

pravljalnih del in času gradnje; vzorce je treba odvzeti pred
pričetkom gradbenih del in nato v najmanj štirimesečnih
intervalih pa pričetku del,

– spremljati kvaliteto vode reke Pesnice, njenih prito-
kov, Perniškega jezera in jezera Pristava; analiza obsega
fizikalno kemijske lastnosti vode (temperatura, pH, koncen-
tracijo vodotopnega kisika, koncentracijo suspendiranih sno-
vi, meritve motnosti, AOX in mineralna olja); meritve se izva-
jajo vsaj dvakrat letno v toku struge Pesnice na odvzemnem
mestu PV1 na avtocesti v km 3+480 ter pod mostom glavne
ceste G-I 3 v Močni,

– monitoring onesnaženosti tal na območju Pesniške-
ga dvora, Pernice in Zamarkove; opazovalni monitoring naj
se izvaja vsaj dvakrat letno,

– na življenjskih območjih ptic in dvoživk v času gnezdi-
tvene sezone ptic in paritvene sezone dvoživk ali ob njihovih
selitvah (marec–april) izvesti dodatne varstvene ukrepe (po-
stavitev začasnih zaščitnih ograj, prenašanje živali do mre-
stišč in podobno) in na gradbišču spremljati stanje na lokaci-
jah od km 3+700 do km 5+550 in od km 7+200 do km
7+800,

– izvedbo monitoringa za spremljanje stanja rib (distri-
bucij, prisotnost vrst, velikost populacij) v vseh vodotokih

– monitoring hrupa na naslednjih lokacijah:
i) objekt Dragučova št. 19 ob rampi Pesnica–Lenart,
j) objekt Vosek št. 17 v km 0+960 levo,
k) objekt Vosek št. 6c v km 2+600 desno,
l) objekt Vosek št. 1 v km 3+500 desno,
m) objekt Močna št. 14 na km 5+800 levo,
n) objekt Močna št. 51 v km 6+135 desno,
o) objekt Močna št. 34b v km 6+210 levo,
p) objekt Zamarkova št. 18 v km 7+040 desno
– zaradi ugotavljanja posledic vibracij v času intenzivne

gradnje zagotoviti vsaka dva dni vizualni nadzor naslednjih
objektov:

q) poslovni objekt Vosek 6d,
r) stanovanjski objekt Vosek 6c,
s) stanovanjski objekt Močna 50,
t) stanovanjski objekt Močna 51.

Monitoring v času obratovanja avtoceste
Zagotoviti je treba:
– izvajanje monitoringa kakovosti vode in sedimenta

površinskih vod, ki obsega fizikalno kemijsko analizo in sa-
prabiološko analizo (pH, koncentracijo vodotopnega kisika,
koncentracijo suspendiranih snovi, meritve motnosti, kad-
mij, svinec, EOX, AOX in mineralna olja; meritve vode se
izvedejo dvakrat letno v času srednjih pretokov Pesnice,
preiskave sedimenta enkrat letno v zimskem obdobju; sa-
prabiološka analiza pa na začetku obratovalnega obdobja in
nato enkrat letno sočasno z vzorčenjem sedimenta,

– spremljanje emisij odpadnih vod iz zadrževalnikov v
skladu z določili veljavnih predpisov; vzorčenje se izvaja na
časovno proporcionalni način, čas vzorčenja je 2 uri; pri
načrtu programa vzorčenja je upoštevati tudi kriterije za pro-
jektiranje in gradnjo usedalnikov v primeru, ko so recepienti
manjše reke in potoki,

– izvedbo monitoringa za spremljanje stanja pedolo-
ških značilnosti oziroma pedološko analizo strukture tal,

– izvajanje kontrolnega in opazovalnega monitoringa
za tla in rastline na območju Pesniškega dvora, Pernice in
Zamarkove; opazovalni monitoring vključuje kvartalne meri-
tve težkih kovin v tleh ter enkrat letno vsebnosti alifatskih
ogljikovodikov, mineralnih olj in policikličnih aromatskih oglji-
kovodikov. V primeru, da se na osnovi rezultatov meritev in
analize onesnaženosti tal in rastlin ugotovi poslabšanje ra-
zmer (poslabšanje stanja pred pričetkom obratovanja in po-
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večanje obremenitev), je treba v obstoječi program monito-
ringa vključiti dodatne parametre ter povečati pogostost me-
ritev in analize, s katerimi je možno ugotoviti vzroke za spre-
menjene razmere,

– spremljati stanje dvoživk in sesalcev vzdolž inventari-
ziranih migracijskih poti 1 krat letno v obdobju dveh let,

– vsaj tri leta izvajati monitoring ribjih populacij v tistih
vodotokih, kjer bodo potekala gradbena dela,

– takoj po pričetku obratovanja avtoceste izvesti prve
meritve hrupa v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njihovo izvajanje ter rezultati monitoringa (Uradni list RS,
št. 70/96); monitoring mora obsegati meritve ravni hrupa,
preverjanje prometnega režima in uspešnosti omilitvenih
ukrepov na naslednjih lokacijah:

u) objekt Dragučova št. 19 ob rampi Pesnica–Lenart,
v) objekt Vosek št. 17 v km 0+960 levo,
w) objekt Vosek 9 v km 2+180 levo,
x) objekt Vosek št. 6c v km 2+600 desno,
y) objekt Vosek št. 1 v km 3+500 desno,
z) objekt Vukovje št. 16 v km 4+500 levo,
aa) objekt Močna št. 14 na km 5+800 levo,
bb) objekt Močna št. 11 a v km 6+030 desno,
cc) objekt Močna št. 51 v km 6+135 desno,
dd) objekt Močna št. 34b v km 6+210 levo,
ee) objekt Zamarkova št. 18 v km 7+040 desno,
ff) objekt Zamarkova št. 14 v km 7+470 levo.
– občasne meritve hrupa izvajati vsaj enkrat vsako peto

koledarsko leto po pričetku obratovanja avtoceste,
– zaradi ugotavljanja posledic vibracij ob začetku obra-

tovanja opraviti pregled objektov neposredno ob trasi in
njihovo stanje dokumentirati; vizualni pregled objektov je
treba ponoviti po treh letih. Kolikor pri ponovljenih pregledih
ni zaznati sprememb, se nadaljnje opazovanje opusti.

Pri določitvi točk monitoringa je treba smiselno upošte-
vati točke že izvedenih meritev ničelnega stanja v okviru
priprave poročila o vplivih na okolje. V delih, kjer je to
možno, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi
obstoječimi rednimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti sestavin okolja. Pri fizičnih meritvah stanj posa-
meznih sestavin okolja (tla, voda, zrak, hrup, živalstvo) je
treba zagotoviti vsaj tolikšno število mest nadzora, da je
mogoče pridobiti argumentirano informacijo o stanju posa-
mezne sestavine okolja. Mesta spremljanja stanja sestavin
okolja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuira-
no pridobivanje podatkov.

Poleg okoljevarstvenih ukrepov, določenih s to ured-
bo, je investitor dolžan zagotoviti dodatne ustrezne ukrepe
na podlagi rezultatov monitoringa, ki so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije, povečanje kapacitete ali izgradnjo novih

naprav,
– spremembo rabe prostora in objektov,
– drugi ustrezni ukrepi.

43. člen
(organizacija gradbišča)

Območje gradbišča je treba v največji možni meri ome-
jiti na širino trase avtoceste in nanjo vezane ureditve, odkri-
vanje tal izvesti v najmanjšem možnem obsegu, po možnosti
le na površini cestnega telesa. Za potrebe gradbišča je
treba uporabljati traso avtoceste in obstoječe komunikacije
ter v čim manjši meri graditi nove dovozne poti ali uporabljati
lokalne poti, promet naj večinoma poteka po obstoječem
delu trase avtoceste.

Poleg ukrepov, določenih v tej uredbi, sta investitor in
izvajalec v času gradnje in po njej dolžna tudi:

– uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in
transportna sredstva,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje,

– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za vibracije gradbe-
nih strojev,

– za izvedbo pilotov uporabljati vrtalno garnituro z rota-
cijskim svedrom (brez kombinacije z vibriranjem) in praznje-
njem materiala iz notranjosti svedra s polžem,

– opravljati prevoz gradbene mehanizacije in materia-
lov po lokalnih cestah v običajnem obratovalnem času, nika-
kor ne ob nedeljah in ponoči,

– obveščati uporabnike cest v primeru zastojev, obča-
snih obvozov ali spremenjenih prometnih poti,

– med gradnjo zagotavljati komunikacije med eno in
drugo stranjo avtoceste.

– kontinuirani geotehnični nadzor pri izvedbi zemelj-
skih del,

– tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehani-
zacije,

– nadzor nad uporabo goriv, motornih in strojnih olj ter
nadzor nad uporabo gradbenih in izolacijskih materialov z
vidika preprečevanja nepotrebnega razlivanja po površini
gradbišča,

– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoje-
čem cestnem omrežju; v primeru zastojev ali ovir na cestah
je treba vzpostaviti obvoze in jih ustrezno označiti,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskr-
bo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, ob-
jektov in naprav,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednje posesti,

– vse ceste in poti, ki bi služile obvozom ali za tran-
sport na gradbišče v času gradnje, je treba pred začetkom
del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po gradnji pa
obnoviti,

– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in napra-
ve ter ostale objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obreme-
nitev ali tresljajev, povzročenih z izgradnjo avtoceste in z njo
povezanih ureditev, prišlo do poškodb,

– pred začetkom izvajanja del izvesti zaščitne ukrepe,
s katerimi bo zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v času
gradnje v prizadeto stanovanjskih bivalnih okoljih ne bodo
presežene,

– v najkrajšem možnem času v skladu z veljavnimi pred-
pisi odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja avtoceste,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaževanje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi-
ščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje
ustrezno usposobljenih delavcev.

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste
in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo,

44. člen
(dodatne odveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

– pridobiti služnost ali začasno omejitev upravljanja s
posestvijo,

– pred posegom v akumulacijo Pernica naročiti študijo
zaščite sladkovodnih školjk,
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– investitor mora zagotoviti posebne strokovne podla-
ge za zazidalni načrt za naselje Pernica in za del ureditvene-
ga načrta oziroma sofinancirati izdelavo teh posebnih stro-
kovnih podlag,

– Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh od-
sekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave,
komunalnih vodov in drugih naprav, katere v skladu z zako-
nom o javnih cestah niso sestavni del ceste in jih je prevzel v
upravljanje. Pripraviti je treba ustrezne razmejitve in predati
potrebno dokumentacijo upravljalcem, ki so jih zavezani
prevzeti.

– porušiti most čez Pesnico, parc. št. 379/1, k.o.
Vosek (K).

XIII. TOLERANCE

45. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-

nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju promet-
nih geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer
ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih
izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in
primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

Vse ureditve, navedene v tej uredbi, morajo biti povze-
te in natančneje določene v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev dovoljenja za poseg v prostor. Dopustna so manjša
odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so po-
sledica natančnejše stopnje izdelave projektov.

XIV. NADZOR

46. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se v 3. členu uredbe o

lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
(Uradni list RS, št. 41/98 in 72/00) v odstavku:

– k.o. Dragučova črta naslednje parcele št.: 43/4, 53,
55, 56, 57/1, 57/2, 60/2, 60/3, 60/4, 634, 639/4,
664, 666/1, 667, 678/1, 678/2, 678/3, 679, 683/1,
683/3, 694, 701/2;

– k.o. Pekel črta naslednje parcele št.: 171/1, 175/2,
175/3.

48. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Ministrstvu za

okolje, prostor in energijo, Uradu Republike Slovenije za
prostorsko planiranje, na Mestni občini Maribor, na Občini
Pesnica in na Občini Lenart.

49. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/2002-2
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in
drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo
objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na in ob avtocestah ter hitrih cestah v
upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena ter
za izvajanje 53. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi najmanjše višine povračil in drugih

pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob
avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe

za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Prometne površine zunaj vozišča avtocest in hitrih cest,

ki so določene za izgradnjo objektov za opravljanje sprem-
ljajočih dejavnosti na njih (v nadaljnjem besedilu: površine
za spremljajoče dejavnosti na avtocestah) ali ob njih (v na-
daljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti ob
avtocestah), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
(v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) odda na podlagi javne-
ga razpisa in pod pogoji, določenimi s to uredbo, najugo-
dnejšemu ponudniku.

II. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
NA AVTOCESTAH

2. člen
Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah ob-

segajo parkirne površine in površine za počitek in rekreacijo
ter površine za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajo-
čih dejavnosti. Glede na naravo oziroma vrste dejavnosti na
njih se opredeljujejo kot:

a) počivališče, na katerem se lahko opravljajo sezon-
ske gostinske storitve – bife ter prodaja sadja in zelenjave
(tip 1.1) ali celoletne gostinske storitve – bife ter prodaja
sadja in zelenjave (tip 1.2). Počivališče v bližini meje lahko
obsega še trgovino s ponudbo turističnih izdelkov, menjalni-
co in posredovanje turističnih informacij – počivališče s
celoletno ponudbo (tip 1.2);

b) bencinski servis, ki obsega bencinski servis in lahko
vključuje tudi trgovinsko in gostinsko dejavnost – bife ter
prodajo sadja in zelenjave (tip 2);

c) oskrbna postaja, ki obsega bencinski servis, gostin-
ski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino ter prodajo
sadja in zelenjave (tip 3);
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d) oskrbni center, ki obsega bencinski servis, gostin-
ski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino, avto ser-
vis, objekt za prenočevanje (motel, apartmaji in podobno),
prodajo sadja in zelenjave ter turistično informativni center
(tip 4).

Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah se
oddajo za vse spremljajoče dejavnosti in storitve kot celota,
razen v primerih oddaje površin pod točkami c) in d) prej-
šnjega odstavka, za katere se lahko ločeno oddata bencin-
ski servis in vse ostale dejavnosti kot celota.

3. člen
Ponudnik za opravljanje spremljajočih dejavnosti na

avtocestah mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa za
oddajo površin za te namene in ponudbi priložiti še:

a) idejno zasnovo objektov za spremljajoče dejavnosti,
izdelano v skladu s pogoji iz prostorskega izvedbenega akta
in na podlagi idejne programske zasnove, ki jo zagotovi
investitor izgradnje avtoceste;

b dokazila, da je registriran za razpisane spremljajoče
dejavnosti in da ima zagotovljena sredstva za izgradnjo vseh
potrebnih objektov za njihovo opravljanje;

c) dokazilo o zagotovilu (garancija), da bodo objekti za
spremljajoče dejavnosti zgrajeni v določenem roku;

d) reference, pridobljene pri opravljanju razpisanih de-
javnosti ter pri izgradnji in obratovanju podobnih objektov za
opravljanje spremljajočih dejavnosti.

Kot dokazilo o referencah iz točke d) prejšnjega od-
stavka mora ponudnik za najem bencinskega servisa predlo-
žiti ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila, iz katerih je
razvidno, da poleg ostalih referenc izpolnjuje tudi naslednje
pogoje:

– da razpolaga s skladiščem za naftne derivate, kar mu
zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih že zgraje-
nih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji in za oskrbo
razpisanega bencinskega servisa oziroma, da se zavezuje,
da bo v roku treh let od podpisa pogodbe razpolagal s
skladiščem za naftne derivate, ki mu zagotavlja najmanj eno-
mesečno oskrbo njegovih bencinskih servisov v Republiki
Sloveniji; v ta namen pri ponudbi predloži nepreklicno ban-
čno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, v
vrednosti letnega zneska povračila, določenega s pogodbo;

– da ima zagotovljeno dolgoročno dobavo naftnih deri-
vatov z najmanj dvema dobaviteljema;

– da redno plačuje povračila za uporabo površin za
spremljajoče dejavnosti, na katerih že ima bencinske servi-
se ali opravlja druge dejavnosti.

4. člen
Za uporabo površine za spremljajoče dejavnosti na

avtocestah se plačuje povračilo v višini, ki se določi s po-
godbo po izbiri ponudnika na podlagi javnega razpisa.

Celotno povračilo za oddajo površine za spremljajoče
dejavnosti na eni strani avtoceste ne sme biti nižje od na-
slednjih zneskov:

a) za počivališče (tip 1.1 in 1.2) mesečno najmanj 94.000 SIT
za počivališče ob meji (tip 1.2) letno najmanj 4,254.000 SIT

b) za bencinski servis (tip 2) letno najmanj 11,026.000 SIT
c) za oskrbno postajo (tip 3) letno najmanj 16,595.000 SIT
d) za oskrbni center (tip 4) letno najmanj 21,531.000 SIT

Če se površina za spremljajoče dejavnosti na avtocesti
v javnem razpisu odda ločeno za bencinski servis in za vse
druge dejavnosti kot celoto, je najnižje letno povračilo za
bencinski servis 11,000.000 SIT, najnižje letno povračilo
za druge dejavnosti pa v višini, zmanjšani za ta znesek.

5. člen
V povračilu iz prejšnjega člena niso zajeti stroški vzdr-

ževanja in obnavljanja objektov za opravljanje spremljajočih
dejavnosti z vsemi funkcionalnimi zemljišči na površini za
spremljajoče dejavnosti, ki jih zgradi in katerih stroške nosi
izbrani ponudnik.

6. člen
Izbrani ponudnik mora v času trajanja pogodbenega

razmerja zagotavljati kakovostno vzdrževanje in urejen izgled
površin in objektov za spremljajoče dejavnosti.

Izbrani ponudnik mora vse spremljajoče dejavnosti
opravljati sam, če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni dolo-
čena možnost izvajanja določenih storitev z drugimi izvajalci.
Izbrani ponudnik solidarno odgovarja za obveznosti drugih
izvajalcev.

7. člen
Počivališče (tip 1.1 in 1.2) se odda izbranemu po-

nudniku za dobo treh let, druge površine za spremljajoče
dejavnosti (tip 1.2 ob meji in tip 2 do 4) pa za dobo 30 let.

Če se pogodbeno razmerje razdre pred rokom iz prej-
šnjega odstavka oziroma se po preteku obdobja iz prejšnje-
ga odstavka ne podaljša, se objekti za opravljanje spremlja-
jočih dejavnosti ocenijo v skladu z veljavnimi predpisi po
njihovi gradbeni vrednosti in izvede nov javni razpis za odda-
jo površin skupaj s temi objekti. Izbrani ponudnik po novem
javnem razpisu mora odkupiti zgrajene objekte po njihovi
ocenjeni gradbeni vrednosti.

8. člen
Če je zaradi rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del za

odsek avtoceste ali hitre ceste odrejena omejitev ali prepo-
ved prometa, zaradi katere je dostop do površin za opravlja-
nje spremljajočih dejavnosti na njem onemogočen, se po-
vračilo iz 4. člena te uredbe sorazmerno zmanjša za čas
omejitve ali prepovedi prometa. Faktor zmanjšanja povračila
se določi po formuli:

(število dni omejitve ali prepovedi prometa/število dni v
letu ali mesecu) x višina povračila.

O nameravanih delih iz prejšnjega odstavka mora
DARS, d.d. obvestiti izvajalca spremljajočih dejavnosti naj-
manj 60 dni pred začetkom izvajanja rekonstrukcijskih del in
najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja obnovitvenih del.

9. člen
Način uporabe, višina povračila in drugi pogoji uporabe

površin za spremljajoče dejavnosti na avtocesti, ki niso dolo-
čeni s to uredbo, se določijo v pogodbi, ki jo DARS, d.d.
sklene z izbranim ponudnikom.

10. člen
Lastniku bencinskega servisa ob javni cesti, ki je z

uredbo o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste ali hitre
ceste določen za rušenje, se lahko ne glede na predhodne
določbe te uredbe dodeli površina za nadomestno gradnjo
na površini za opravljanje spremljajočih dejavnosti na avto-
cesti ali hitri cesti, če DARS, d.d. razpolaga s prosto površi-
no na njih. Za uporabo površine za nadomestno gradnjo
bencinskega servisa se povračilo plačuje v višini, določeni v
točki b) 4. člena te uredbe.

11. člen
Za razširitev spremljajočih dejavnosti po že sklenjenih

pogodbah z dejavnostjo prodaje sadja in zelenjave, ki je na
novo določena za vse tipe površin v 2. členu te uredbe, se
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pred izdajo soglasja za spremembo dejavnosti po tretjem
odstavku 53. člena zakona o javnih cestah pogodbeno ure-
di povečanje povračila za njeno izvajanje pri mesečnem
povračilu v višini 12.000 SIT in pri letnem povračilu v višini
140.000 SIT.

12. člen
Zneski povračil, določeni s to uredbo, so določeni za

leto 2001.
Zneski povračil za tekoče leto se revalorizirajo s koefi-

cientom rasti življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Uskladitev zneskov povračil iz prejšnjega odstavka opra-

vi DARS, d.d.

III. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
OB AVTOCESTAH

13. člen
Površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah se v

skladu s predpisi o javnih cestah zagotavljajo na območjih
priključkov avtocest za potrebe razvoja trgovinske in gostin-
ske dejavnosti ter športno-rekreacijskih, servisnih in po-
dobnih storitev, ki so zanimive za uporabnike avtocest in
hkrati vezane na dobro dostopnost v cestnem prevozu.

Na površinah za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah
mora biti zagotovljeno primerno število parkirnih mest.

14. člen
Letna višina povračila za oddajo površine za spremlja-

joče dejavnosti ob avtocestah mora znašati najmanj osem
odstotkov od zneska sredstev, vloženih v nakup in pripravo
teh površin za izgradnjo objektov za spremljajoče dejavnosti
s funkcionalnimi površinami ter v ureditev dostopov do njih.

Določbe te uredbe, ki urejajo način in pogoje oddaje in
uporabe površin za spremljajoče dejavnosti na avtocestah,
se smiselno uporabljajo tudi za površine za spremljajoče
dejavnosti ob avtocestah.

IV. KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za
zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi
višine povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št.
25/96 in 77/96).

16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 425-10/2002-1
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3259. Uredba o določitvi višine povračil in drugih
pogojev za oddajo in uporabo površin za
opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob
javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče
dejavnosti

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena ter
za izvajanje 53. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi višine povračil in drugih pogojev
za oddajo in uporabo površin za opravljanje
spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti,

na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti

1. člen
Ta uredba določa najmanjšo višino povračil za uporabo

površin, primernih za opravljanje spremljajočih dejavnosti na
in ob državnih cestah in državnih kolesarskih poteh, določe-
nih s predpisom o kategorizaciji državnih cest (v nadaljnjem
besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti), ki so v pri-
stojnosti Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadalj-
njem besedilu: direkcija), vrste dejavnosti in pogoje za njiho-
vo opravljanje, vrste objektov, ki se na teh površinah lahko
postavijo ter druge obveznosti direkcije in zakupnika.

2. člen
Direkcija odda površine za spremljajoče dejavnosti naj-

ugodnejšemu ponudniku na podlagi javnega razpisa in pod
pogoji, določenimi s to uredbo.

3. člen
Na površinah za spremljajoče dejavnosti se praviloma

lahko opravljajo le naslednje dejavnosti, ki so neposredno
namenjene uporabnikom državnih cest in državnih kolesar-
skih poti:

– gostinska dejavnost,
– prodaja sadja in zelenjave ter brezalkoholnih pijač,
– prodaja spominkov,
– prodaja turističnih izdelkov, značilnih za posamezno

geografsko območje.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko oprav-

ljajo tudi druge dejavnosti, če so navedene v ponudbi, odda-
ni v postopku javnega naročila, z obrazložitvijo kako bodo
takšne dejavnosti zadovoljevale potrebe uporabnikov držav-
nih cest in državnih kolesarskih poti in če direkcija oceni, da
so takšne dejavnosti lahko uporabnikom koristne.

Zakupnik mora za vsako spremembo dejavnosti, ki jo
opravlja, pridobiti soglasje direkcije. V času trajanja zakupne-
ga razmerja lahko kadarkoli zaprosi direkcijo tudi za soglasje
za opravljanje dejavnosti, ki ni navedena v prvem odstavku
tega člena, če so zanjo izpolnjeni pogoji iz prejšnjega od-
stavka.

4. člen
Na površinah za spremljajoče dejavnosti se lahko po-

stavijo naslednje vrste objektov:
a) stojnice za prodajo sadja in zelenjave ter drugih

izdelkov,
b) mobilni objekti začasnega značaja (prikolice, kontej-

nerji), ki jih je potrebno v primeru, da ne obratujejo v času
celega leta, po zaključku vsakokratnega sezonskega obra-
tovanja odstraniti,
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c) objekti iz lahke montažne konstrukcije, postavljeni v
skladu s pogoji javnega razpisa ter soglasji in pogoji pristoj-
nih upravnih organov,

d) gradbeni objekti trajnega značaja, postavljeni v skla-
du s pogoji javnega razpisa ter soglasji in pogoji pristojnih
upravnih organov.

Okvirne dimenzije in druge zahteve glede oblike in
vrste posameznih objektov določi direkcija v razpisni doku-
mentaciji za oddajo površin.

Ponudnik mora že v ponudbi, oddani v postopku javne-
ga naročila, predložiti projektno dokumentacijo o objektu, ki
ga namerava postaviti. Objekti morajo biti estetsko ustrezni
in skladni z okolico, v kateri se nahaja površina za spremlja-
joče dejavnosti.

Ne glede na vrsto objekta morajo biti na površinah za
spremljajoče dejavnosti za potrebe voznikov in potnikov po-
stavljeni tudi sanitarni objekti, za katere morajo biti pridoblje-
na vsa potrebna soglasja in dovoljenja.

5. člen
Z razpisno dokumentacijo v postopku javnega naročila

za oddajo površin za spremljajoče dejavnosti se določi, da
morajo ponudniki ponudbi priložiti zlasti naslednje priloge:

a) projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidna vrsta
objekta iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ga želi po-
nudnik postaviti na razpisani površini za spremljajoče dejav-
nosti;

b) seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati, in obrazloži-
tev iz drugega odstavka 3. člena te uredbe;

c) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki jih želi opravljati, in ima za to tudi dovoljenje pristojnih
inšpekcijskih služb (predvsem zdravstvene in požarne in-
špekcije);

d) izjavo, da bo dejavnosti opravljal sam in jih ne bo
oddal drugim izvajalcem;

e) reference, pridobljene pri opravljanju posameznih
vrst dejavnosti;

f) časovno opredeljen termin opravljanja dejavnosti z
navedbo začetka aktivnosti za postavitev objekta, začetka
obratovanja ter dnevnega, tedenskega in letnega časa obra-
tovanja; pri tem je potrebno upoštevati naslednje minimalne
pogoje:

– aktivnosti za postavitev objekta je potrebno začeti
najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe,

– v odvisnosti od vrste objekta je potrebno začeti z
obratovanjem najkasneje 45 dni po podpisu pogodbe za
objekte iz točk a) in b) prvega odstavka prejšnjega člena,
najkasneje 60 dni za objekte iz točke c) prvega odstavka
prejšnjega člena oziroma najkasneje eno leto za objekte iz
točke d) prejšnjega člena;

– dejavnost je potrebno opravljati najmanj od 1. aprila
do 30. septembra v tekočem koledarskem letu,

– dejavnost je potrebno opravljati 7 dni v tednu in vsaj
12 ur dnevno;

g) podrobnejši opis ponudbe, ki se bo opravljala na
predvideni površini;

h) bančno garancijo za vrednost 150.000 SIT za vsako
ponujeno površino za spremljajoče dejavnosti.

6. člen
Za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti, primer-

nih za opravljanje gostinske dejavnosti, sklene izbrani po-
nudnik z upravljavcem ceste večletno zakupno pogodbo.
Trajanje pogodbenega obdobja je odvisno od vrste objekta
in znaša:

a) za stojnice in mobilne objekte začasnega značaja do
3 let,

b) za objekte iz lahke montažne konstrukcije do 5 let,
c) za gradbene objekte trajnega značaja do 20 let.
Predvideno pogodbeno obdobje iz prejšnjega odstav-

ka se določi v razpisni dokumentaciji za oddajo površine za
spremljajoče dejavnosti v zakup.

7. člen
Povračilo za uporabo površin za spremljajoče dejavno-

sti (v nadaljnjem besedilu: povračilo) se plačuje direkciji v
višini, ki jo izbrani ponudnik predlaga v ponudbi, oddani v
postopku javnega naročila.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mesečna
višina povračila na eni površini za spremljajoče dejavnosti, v
odvisnosti od vrste objekta, ne sme biti nižja od:

a) 30.000 SIT – za stojnice za prodajo sadja in zelenja-
ve ter drugih izdelkov,

b) 50.000 SIT – za mobilne objekte začasnega zna-
čaja,

c) 80.000 SIT – za objekte iz lahke montažne kon-
strukcije,

d) 150.000 SIT – za gradbene objekte trajnega zna-
čaja.

V povračilu iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena niso zajeti stroški vzdrževanja in obnavljanja objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti z vsemi funkcionalni-
mi zemljišči na površini, ki jih zgradi in katerih stroške nosi
izbrani ponudnik.

Višina povračila za objekte iz točk c) ali d) iz drugega
odstavka tega člena, ki so namenjeni predvsem poletni se-
zoni, se povračilo določeno v zakupni pogodbi v skladu z
določili tega člena pri mesečnem obračunu zniža za:

a) 40% v času od 1. 4. do 15. 6. in od 30. 8. do 15.
10. tekočega leta, če zakupnik v tem času opravlja dejav-
nost,

b) 60% v času od 15. 10. do 1. 4., če zakupnik v tem
času opravlja dejavnost.

V času, ko zakupnik dejavnosti ne opravlja, krije stro-
ške vzdrževanja površine za spremljajoče dejavnosti ter sa-
nitarij direkcija.

Zneski povračil iz prvega in drugega odstavka tega
člena ter drugi zneski, določeni s to uredbo, se revalorizirajo
s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem
letu.

Uskladitev iz prejšnjega odstavka opravi direkcija.

8. člen
Direkcija sklene z izbranim najugodnejšim ponudnikom

zakupno pogodbo, s katero se določi način in drugi pogoji
uporabe površine za spremljajoče dejavnosti, višina povrači-
la ter druge obveznosti direkcije in zakupnika.

Po sklenitvi zakupne pogodbe je zakupnik sam dolžan
pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za postavitev
objektov in opravljanje dejavnosti.

9. člen
V zakupni pogodbi se med razlogi prenehanja njene

veljavnosti, navedejo naslednji primeri:
a) potek časa, za katerega je pogodba sklenjena, ra-

zen, če se veljavnost sporazumno podaljša in je možnost
podaljšanja pogodbe predvidena v razpisni dokumentaciji,

b) zakupnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obvezno-
sti (neopravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji in
dano ponudbo, neplačevanje mesečnega povračila, oziro-
ma drugi razlogi, ki so na strani zakupnika),

c) začasna ali trajna ukinitev površin, na katerih se
spremljajoča dejavnost opravlja,
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d) če zakupnik na počivališču brez soglasja direkcije
postavi kakršnekoli druge objekte (dograditev objektov, po-
stavitev reklamnih tabel…), ki jih ni navedel v svoji ponudbi,

e) drugi primeri, ki jih določa zakon.
V pogodbi se predvidi, da direkcija ni odgovorna za

povračilo stroškov zakupniku v zvezi z urejanjem objekta in
drugih stroškov, v primeru, da se pogodbeno razmerje pre-
kine pred rokom, določenim v skladu s prejšnjim odstavkom
iz razlogov, ki so na strani zakupnika. V ta namen se predvidi
bančna garancija, iz katere bo direkcija krila stroške ponov-
ne izvedbe javnega naročila ter izgube dohodka za čas do
izbora novega najugodnejšega ponudnika.

Direkcija mora zakupnika najmanj 1 mesec pred pričet-
kom del obvestiti o predvideni rekonstrukciji državne ceste
oziroma državne kolesarske poti, zaradi katere površina za
spremljajoče dejavnosti začasno, vendar najmanj za obdob-
je 7 dni, ne bo primerna za uporabo.

Če se zaradi rekonstrukcije državne ceste oziroma dr-
žavne kolesarske poti površina za spremljajoče dejavnosti
trajno ukinja, mora direkcija o tem zakupnika obvestiti naj-
manj 3 mesece pred pričetkom rekonstrukcije.

V pogodbi se predvidi, da v primerih rekonstrukcije
državne ceste oziroma državne kolesarske poti, ne glede na
čas njenega trajanja, direkcija zakupniku ni dolžna povrniti
stroškov izpada dohodka.

10. člen
Mesečni znesek povračila se vplača na s pogodbo

določen račun Republike Slovenije do 5. v mesecu za teko-
či mesec. Dokazilo o plačilu povračila mora zakupnik pred-
ložiti direkciji do 10. v mesecu.

11. člen
Zakupnik mora v roku 30 dni po prenehanju veljavnosti

pogodbe na svoje stroške odstraniti postavljene objekte.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se gradbeni

objekti trajnega značaja ocenijo v skladu z veljavnimi predpi-
si po njihovi gradbeni vrednosti na dan prenehanja veljavno-
sti pogodbe. Pri izvedbi ponovnega javnega razpisa se povr-
šina za spremljajoče dejavnosti odda vključno s takšnimi
objekti.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora izbrani ponudnik
odkupiti že zgrajene objekte po njihovi ocenjeni gradbeni
vrednosti.

12. člen
Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo za oddajo

površin za spremljajoče dejavnosti ob občinskih cestah ter
za določanje višine povračila za njihovo uporabo, kolikor z
občinskim odlokom ni drugače določeno.

13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 425-09/2002-1
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
50/02 - odl. US) je Vlada Republike Slovenije izdala

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo

uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99,
14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in 93/01; v nadaljnem be-
sedilu: uredba) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se
glasi:

“2. člen
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posa-

mezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na
naslednja merila in znaša za:

1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega
motorja:
do vključno 125 cm3 2.480 tolarjev,
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3 3.720 tolarjev,
nad 500 cm3 4.950 tolarjev;

2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na
delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm3 11.150 tolarjev,
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 16.720 tolarjev,
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 24.770 tolarjev,
nad 2500 cm3 44.590 tolarjev;

3. kombinirano vozilo 26.630 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz

določenih oseb 11.150 tolarjev;

letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo
se plača po 2. točki tega člena;

5. avtobus, glede na število potniških sedežev, za vsak
potniški sedež 740 tolarjev;
letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se
plača po 2. točki tega člena;

6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovo-
ljeno maso 750 kg, 6.190 tolarjev;

7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovolje-
no maso 750 kg, 8.670 tolarjev;

8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno
prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno
maso:

      Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah, masah in
opremi vozil, Uradni list RS, št.
24/96 in 17/00; v nadaljnjem

besedilu: pravilnik)*

do vključno 4 t 26.630
nad 4 t do vključno 5 t 33.290
nad 5 t do vključno 6 t 39.950
nad 6 t do vključno 7 t 46.610
nad 7 t do vključno 8 t 53.270
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     Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah, masah in
opremi vozil, Uradni list RS, št.
24/96 in 17/00; v nadaljnjem

besedilu: pravilnik)*

nad 8 t do vključno 9 t 59.930
nad 9 t do vključno 10 t 66.590

nad 10 t do vključno 11 t 73.250
nad 11 t do vključno 12 t 79.910
nad 12 t do vključno 13 t 86.570
nad 13 t do vključno 14 t 93.230
nad 14 t do vključno 15 t 99.890
nad 15 t do vključno 16 t 106.550
nad 16 t do vključno 17 t 113.210
nad 17 t do vključno 18 t 119.870 1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t 126.530
nad 19 t do vključno 20 t 133.190
nad 20 t do vključno 21 t 139.850
nad 21 t do vključno 22 t 146.510
nad 22 t do vključno 23 t 153.170
nad 23 t do vključno 24 t 159.830
nad 24 t do vključno 25 t 166.490 2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t 173.150 2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t 179.810
nad 27 t do vključno 28 t 186.470
nad 28 t do vključno 29 t 193.130
nad 29 t do vključno 30 t 199.790
nad 30 t do vključno 31 t 206.450
nad 31 t do vključno 32 t 213.110 3. in 4. točka 6. člena

pravilnika

*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema
osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema
osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovolje-
na skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z
razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je
pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu
enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev
posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do
26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot
tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta
razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obre-
menitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih
največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter raz-
dalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje
osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna
masa do 32 t).

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno po-
vračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz
konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodova-
nih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico
in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo
za uporabo cest po 11. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega naj-
večja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo)
presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s
pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede
na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozi-
lom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve,
kot so določene v pravilniku ali so te označene na javnih

cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod
pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovo-
ljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisa-
ne najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t
skupne mase) za skupino vozil:

Moč motorja Največja dovoljena masa Tolarjev
vlečnega vozila skupine vozil

do 52,92 kW do vključno 12 t 79.890
do 57,33 kW nad 12 t do vključno 13 t 86.550
do 61,74 kW nad 13 t do vključno 14 t 93.210
do 66,15 kW nad 14 t do vključno 15 t 99.870
do 70,56 kW nad 15 t do vključno 16 t 106.530
do 74,97 kW nad 16 t do vključno 17 t 113.190
do 79,38 kW nad 17 t do vključno 18 t 119.850
do 83,79 kW nad 18 t do vključno 19 t 126.510
do 88,20 kW nad 19 t do vključno 20 t 133.170
do 92,61 kW nad 20 t do vključno 21 t 139.830
do 97,02 kW nad 21 t do vključno 22 t 146.490

do 101,43 kW nad 22 t do vključno 23 t 153.150
do 105,84 kW nad 23 t do vključno 24 t 159.810
do 110,25 kW nad 24 t do vključno 25 t 166.470
do 114,66 kW nad 25 t do vključno 26 t 173.130
do 119,07 kW nad 26 t do vključno 27 t 179.790
do 123,48 kW nad 27 t do vključno 28 t 186.450
do 127,89 kW nad 28 t do vključno 29 t 193.110
do 132,30 kW nad 29 t do vključno 30 t 199.770
do 136,71 kW nad 30 t do vključno 31 t 206.430
do 141,12 kW nad 31 t do vključno 32 t 213.090
do 145,53 kW nad 32 t do vključno 33 t 219.750
do 149,94 kW nad 33 t do vključno 34 t 226.410
do 154,35 kW nad 34 t do vključno 35 t 233.070
do 158,76 kW nad 35 t do vključno 36 t 239.730
do 163,17 kW nad 36 t do vključno 37 t 246.390
do 167,58 kW nad 37 t do vključno 38 t 253.050
do 171,99 kW nad 38 t do vključno 39 t 259.710

nad 172,00 kW nad 39 t do vključno 40 t 266.370

– za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7.
točka pravilnika)*

do 180,81 kW nad 40 t do vključno 41 t 272.970
do 185,22 kW nad 41 t do vključno 42 t 279.630
do 189,83 kW nad 42 t do vključno 43 t 286.290

nad 189,84 kW nad 43 t do vključno 44 t 292.950

* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopni-
kom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri
dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg
40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem
kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v
kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvo-
zu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu
zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).

Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno
povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena
masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo
nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine
vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo
za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po
pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali
osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so
te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo,
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se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravlja-
nje izrednih prevozov;

10.tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno
vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, gle-
de na največjo dovoljeno maso priklopnika:

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(po pravilniku)*

do vključno 4 t 15.980
nad 4 t do vključno 5 t 19.980
nad 5 t do vključno 6 t 23.980
nad 6 t do vključno 7 t 27.980
nad 7 t do vključno 8 t 31.980
nad 8 t do vključno 9 t 35.980

nad 9 t do vključno 10 t 39.980
nad 10 t do vključno 11 t 43.980
nad 11 t do vključno 12 t 47.980
nad 12 t do vključno 13 t 51.980
nad 13 t do vključno 14 t 55.980
nad 14 t do vključno 15 t 59.980
nad 15 t do vključno 16 t 63.980
nad 16 t do vključno 17 t 67.980
nad 17 t do vključno 18 t 71.980 1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t 75.980
nad 19 t do vključno 20 t 79.980
nad 20 t do vključno 21 t 83.980
nad 21 t do vključno 22 t 87.980
nad 22 t do vključno 23 t 91.980
nad 23 t do vključno 24 t 95.980 2.c točka 6. člena pravilnika

* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema
osema (dovoljena skupna masa do18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot
dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za
prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil
ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabavi-
ščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno
vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12.
točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa pre-
sega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pra-
vilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na
dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki
presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so
določene s pravilnikom ali so te označene na javnih
cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod
pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

11.delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.950
tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno
specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za
dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil)
ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabavi-
ščno vozilo (luna park):

12.delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso
vozila, 1.240 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno
tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj,
za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujo-
čo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno
vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.“

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna

vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih
plinov po standardu Euro I, se višina letnega povračila za
uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za
10%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o skladnosti s tehnič-
nimi zahtevami za “zeleno“ tovorno vozilo, ki ga izda proizva-
jalec vozila ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca.

Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa
in izpušnih plinov po standardu Euro I, se višina letnega
povračila za uporabo cest zniža za 10%. Znižanje se uveljav-
lja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno potrdi
generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.

Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna
vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih
plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina letnega
povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto
vozila, zniža za 20%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o
opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti vozila za vož-
njo po cesti, ki ga izda organizacija, pooblaščena za oprav-
ljanje tehničnih pregledov bolj zelenih in bolj varnih tovornih
vozil oziroma varnih EURO3 tovornih vozil, ki ne sme biti
starejše od šest mesecev, ter potrdilom o skladnosti s te-
hničnimi zahtevami glede emisij hrupa in izpušnih plinov za
“bolj zeleno in varno“ oziroma za “varno EURO3“ tovorno
vozilo, ki ga izda proizvajalec oziroma pooblaščeni zasto-
pnik proizvajalca.

Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in
izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina
letnega povračila za uporabo cest zniža za 20%. Znižanje se
uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno
potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.“

3. člen
V 4. členu se v šesti alinei za besedilom “za motorna in

priklopna vozila“ doda besedilo “Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije,“.

4. člen
Za 12c. členom se doda nov 12d. člen, ki se glasi:

“12d. člen
(Pooblastitev upravnih enot)

Za naloge izdajanja potrdil in omogočanja neposredne-
ga vplačila letnega povračila za uporabo cest iz 7. člena te
uredbe ter za naloge zbiranja podatkov in vodenja evidenc iz
prvega in tretjega odstavka 12a. člena te uredbe lahko
direkcija pooblasti tudi upravne enote.

Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka imajo upravne
enote v vseh primerih, ki jih določa ta uredba, enake pravice
in obveznosti kot od direkcije pooblaščene organizacije,
vključno s pravico do brezplačne uporabe podatkov iz evi-
dence registriranih vozil v skladu s prvim odstavkom 12a.
člena te uredbe.“.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2002.

Št. 425-00/2001-3
Ljubljana, dne 24. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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MINISTRSTVA

3261. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
pravne in fizične osebe za promet s
fitofarmacevtskimi sredstvi

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena in
petega odstavka 6. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne

in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi
sredstvi

I. SPLOŠNO

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opreme in

kadrov, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki
opravljajo promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem
besedilu: FFS) ali jih skladiščijo. S tem pravilnikom se ureja
tudi vsebina in način vodenja evidence ter sporočanja po-
datkov o prometu s FFS.

2. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s FFS

morajo biti pred začetkom izvajanja te dejavnosti vpisane v
register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS (v nadalj-
njem besedilu: register), v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
imeti sklenjeno pogodbo s pooblaščenim zbiralcem, odstra-
njevalcem oziroma predelovalcem nevarnih odpadkov ter
imeti potrdilo o vpisu zbiralca v evidenco zbiralcev odpadkov
ali dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za od-
stranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov na podlagi
predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
morajo imeti izdelano in sprejeto izjavo o varnosti na podlagi
predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
morajo z odpadno embalažo, odpadnimi FFS in odpadki, ki
nastanejo pri sanaciji ob nezgodah, ravnati v skladu s pred-
pisi, ki urejajo posebne odpadke. Posebne odpadke, ki jih
ni mogoče na primeren način odstraniti takoj, morajo hraniti
v prostoru za začasno skladiščenje odpadkov FFS.

II. PROSTORI IN OPREMA

3. člen
Objekti morajo biti zgrajeni iz trdnih, kemijsko in fizikal-

no odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS, notra-
nje površine prostorov pa morajo biti obdelane tako, da
omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.

Prostori, kjer so FFS, morajo biti brez prostih iztokov ali
neposrednega priključka na javno kanalizacijo ter projektira-
ni in zgrajeni tako, da lahko zadržijo razlita ali razsuta FFS.

Police, omare, vitrine, delovne površine in druga opre-
ma morajo biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne
vpijajo FFS in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno
čiščenje.

4. člen
Objekti, ki so namenjeni za promet FFS na debelo,

morajo imeti ustrezen prostor za skladiščenje FFS, prostor
za začasno skladiščenje odpadkov FFS in fizično ločen
delovni prostor za odgovorno osebo za promet FFS (v na-
daljnjem besedilu: odgovorna oseba).

Objekti, ki so namenjeni za promet FFS na drobno,
morajo imeti ustrezen skladiščni prostor za shranjevanje
FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, pro-
dajni prostor ter delovni prostor za odgovorno osebo.

Objekti iz tega člena morajo imeti garderobne prosto-
re, sanitarije in prostore za umivanje, s tekočo hladno in
toplo vodo, tekočim milom in sušilcem za roke ali brisačami
za enkratno uporabo. Vsi prostori morajo imeti naravno ali
prisilno zračenje.

Skladiščni in prodajni prostori iz tega člena morajo biti
varovani tako, da je preprečen dostop nepooblaščenim ose-
bam do FFS.

5. člen
V prostorih kjer se FFS skladiščijo ali prodajajo, mora

biti urejeno prezračevanje, ki zagotavlja, da koncentracija
plinov, par in aerosolov v delovnem okolju ne presega vre-
dnosti, določenih s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Pravna ali fizična oseba, ki skladišči ali daje v promet
FFS, mora delavcem, ki rokujejo s FFS zagotoviti ustrezno
osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu.

V prostorih kjer se skladiščijo oziroma prodajajo FFS,
mora biti omarica s prvo pomočjo.

V prostorih kjer se FFS skladiščijo ali prodajajo, morajo
temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so nave-
deni v navodilu proizvajalca FFS. V teh prostorih mora biti
zagotovljena tudi umetna osvetlitev.

6. člen
Če pravna ali fizična oseba opravlja tudi promet s

sadilnim materialom oziroma sadilni material shranjuje v
skladišču, mora biti le-ta v posebnem, fizično ločenem
delu prodajnega oziroma skladiščnega prostora tako, da je
onemogočen stik s FFS ali kakršenkoli vpliv FFS na sadilni
material.

7. člen
FFS morajo biti skladiščena v skladu s pogoji, ki jih

navajajo njihovi proizvajalci. FFS morajo biti zapakirana v
njihovi originalni embalaži, varno in pregledno zložena in
urejena po skupinah strupenosti oziroma nevarnosti in vr-
stah uporabe tako, da je v vsakem trenutku možen dostop
do njih. V skladišču mora biti na vidnem mestu shema razpo-
reditve FFS. Izvajati je potrebno redne kontrole stanja FFS
in njihove embalaže.

FFS, označena s T+ (zelo strupeno), morajo biti shra-
njena ločeno od ostalih FFS in dodatno varovana.

Pri razporejanju FFS v skladišču je potrebno upošte-
vati pravila o nezdružljivosti posameznih FFS oziroma sku-
pin eksplozivno (E), oksidativno (O), vnetljivo (F) in koroziv-
no (C).

8. člen
V objektih, v katerih se opravlja promet s FFS, morata

biti v prostorih za začasno skladiščenje odpadkov FFS dve
ustrezni pokriti posodi, ena s primernim absorbcijskim sred-
stvom, druga (prazna) pa za začasno shranjevanje razsutih
oziroma razlitih FFS.

V objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti zagotovlje-
na ustrezna osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka in
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obutev, zaščitna maska, dihalni aparat) in pribor za pobira-
nje razsutih oziroma razlitih FFS.

III. KADRI

a) Odgovorna oseba

9. člen
Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki se

ukvarjajo s skladiščenjem ali prometom FFS na debelo in na
drobno oziroma nastopajo v imenu proizvajalca FFS, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji, morajo imeti odgovorno osebo.
Odgovorna oseba mora biti v rednem delovnem razmerju.

10. člen
Odgovorna oseba mora imeti končan višješolski, viso-

košolski ali univerzitetni študij kmetijstva – rastlinske smeri
in opravljen izpit iz fitomedicine oziroma veljavno potrdilo o
pridobitvi znanja iz fitomedicine za odgovorne osebe, v skla-
du s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje iz fitomedi-
cine.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delavec, ki nima
opravljenega izpita iz fitomedicine, opravlja dela odgovorne
osebe, če v roku dveh let po nastopu dela odgovorne osebe
opravi predpisani izpit.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za dobo
največ enega leta, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr.
porodniški dopust, služenje vojaškega roka, itd.). Podaljša-
nje roka odobri Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin
in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).

Pripravnik ne sme biti odgovorna oseba.
Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo lahko prav-

ne ali fizične osebe, ki vršijo zgolj posredniško dejavnost pri
prometu s FFS, v delovnem razmerju kot odgovorno osebo
delavca, ki ima končan višješolski ali univerzitetni študij kate-
rekoli smeri in opravi izpit iz fitomedicine v roku iz drugega
odstavka tega člena.

11. člen
Odgovorna oseba skrbi in je odgovorna za nabavo,

sprejemanje, skladiščenje, hrambo in izdajanje FFS, spreje-
manje in pravilno začasno skladiščenje FFS, vodenje evi-
dence in sporočanje podatkov po tem pravilniku ter za nad-
zor nad rednim usposabljanjem in opravljanjem dela proda-
jalcev FFS. Odgovorna oseba skrbi tudi za zbiranje odpad-
kov FFS in odpadne embalaže v skladu s predpisi, ki urejajo
posebne odpadke. V prodajalnah na drobno daje odgovor-
na oseba kupcem navodila za pravilno uporabo FFS ter
napotke za varno delo s FFS.

Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe, ki nastopa
v imenu proizvajalca FFS, skrbi za urejanje dokumentacije v
skladu s predpisi, svetovanje, strokovne obrazložitve in stro-
kovno pomoč glede uporabe FFS.

12. člen
Odgovorna oseba mora biti v prodajalnah na drobno

prisotna najmanj 6 ur tedensko, ob določenih dnevih in
urah, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki
visi na vidnem mestu v prodajalni.

O spremembah v zvezi s prisotnostjo odgovorne osebe
v trgovini morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom vsaj
sedem dni pred predvideno spremembo. O vseh spremem-
bah glede prisotnosti odgovorne osebe v trgovini, mora
odgovorna oseba pisno obvestiti krajevno pristojnega kme-
tijskega inšpektorja.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko odgovor-
na oseba v obdobju zmanjšanega povpraševanja po FFS v
prodajalni prisotna krajši čas, o čemer morajo biti kupci
seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajal-
ni. Krajevno pristojnega kmetijskega inšpektorja je treba o
skrajšani prisotnosti odgovorne osebe pismeno obvestiti.
Obdobje skrajšane prisotnosti skupno ne sme biti daljše od
treh mesecev letno.

b) Prodajalci FFS

13. člen
FFS lahko izdaja tudi delavec, ki je v rednem delovnem

razmerju in ima končano najmanj štiriletno srednjo kmetijsko
šolo, opravi preverjanje znanja iz fitomedicine oziroma ima
veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za proda-
jalce, v skladu s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje
iz fitomedicine.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko prodajalec FFS, ki
ni opravil preverjanja znanja iz fitomedicine, izdaja FFS, če v
roku dveh let po nastopu dela oziroma uveljavitvi tega pravil-
nika, opravi predpisano preverjanje znanja.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za dobo
največ enega leta, če za to obstajajo utemeljeni razlogi
(porodniški dopust, služenje vojaškega roka, itd.). Podaljša-
nje roka odobri uprava.

IV. EVIDENCA IN SPOROČANJE

14. člen
Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika,

morajo voditi evidenco o količini nabavljenih FFS v tujini in v
Republiki Sloveniji, o količini FFS v prometu, količini skladi-
ščenih FFS in količini FFS, ki so bila vzeta iz prometa.
Evidenco se vodi ločeno za prodajo na debelo in na drobno,
po posameznih prodajalnah.

Evidenca mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv in sedež pravne ali fizične osebe iz 2. člena

tega pravilnika ter sedež prodajalne,
– leto, za katerega se vodi evidenca,
– trgovsko ime FFS,
– merska enota (kg, l),
– nabavljena količina: uvoz, kupljeno na domačem trži-

šču,
– prodana količina: prodano na domačem tržišču, iz-

voz,
– zaloge preteklega leta in zaloge tekočega leta,
– količina, vzeta iz prometa.

15. člen
Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki se

ukvarjajo s prometom FFS, ki so glede na nevarnost razvr-
ščena med FFS z oznako T oziroma T+, morajo poleg evi-
dence iz prejšnjega člena voditi tudi posebno evidenco,
skladno s predpisi, ki urejajo posebne pogoje za promet z
nevarnimi kemikalijami.

16. člen
Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika,

morajo podatke iz 14. člena tega pravilnika, za preteklo
leto, sporočiti na upravo najpozneje do 31. marca tekočega
leta.

Evidenco iz 14. člena tega pravilnika se pošlje v
elektronski obliki v računalniškem programu, ki ga določi
uprava.
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Podatke iz evidence morajo pravne in fizične osebe iz
prvega odstavka tega člena hraniti najmanj 5 let in jih morajo
ponovno posredovati upravi, kadar ta tako zahteva.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, za-
druge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgo-
vanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 27/95,
69/95 in 11/01).

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na izobrazbo
ne veljajo za tiste odgovorne osebe in prodajalce FFS, ki so
že vpisani v register na podlagi predpisa iz prejšnjega od-
stavka.

18. člen
Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki so

na dan uveljavitve tega pravilnika že vpisane v register in še
niso predložile dokazila o izpolnjevanju določbe drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika, ga morajo pridobiti in
predložiti upravi v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-262/01
Ljubljana, dne 27. marca 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega
porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in
vina

Na podlagi 6. točke 42. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in
16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o seznamu oznak geografskega porekla za vina

in druge proizvode iz grozdja in vina

1. člen
Ta pravilnik ureja uporabo oznak geografskega porekla

za deželna vina, kakovostna vina, vrhunska vina ZGP, mošt,
mošt namenjen pridelavi kakovostnega vina, vinsko žganje
in druge proizvode iz grozdja in vina, ter uporabo oznak
priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP).

2. člen
Za deželna vina, mošt in druge proizvode iz grozdja in

vina se uporablja uveljavljen izraz priznana geografska ozna-
ka (PGO) in naslednje navedbe geografskega območja:

– vinorodna dežela Podravje,
– vinorodna dežela Posavje,
– vinorodna dežela Primorska.

3. člen
Za kakovostna vina, mošt, namenjen pridelavi kakovo-

stnega vina, in vinsko žganje se uporablja uveljavljen izraz
zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) in naslednje navedbe
geografskega območja:

1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Mari-
bor ali Mariborčan

1.1 vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
a) vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
b) vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
c) Bistriški vinorodni ožji okoliš
č) Konjiški vinorodni ožji okoliš ali Konjičan
1.2 vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske

gorice
a) vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
d) vinorodni ožji okoliš Partinje
e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
f) vinorodni ožji okoliš Korena

2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni
okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona

2.1 Radgonski vinorodni podokoliš
a) vinorodni ožji okoliš Police
b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci
c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
č) vinorodni ožji okoliš Sovjak
2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan
a) vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh

3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice
3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske go-

rice
a) vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
b) vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
c) vinorodni ožji okoliš Benedikt
č) vinorodni ožji okoliš Porčič
d) vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
e) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan
a) vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
b) vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
c) vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
3.3 vinorodni podokoliš Juršinci

4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni
okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer

5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan
5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz

6. Prekmurski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prek-
murje ali Prekmurčan

6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan
a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
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d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince
6.2. vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec
a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
č) vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
d) vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
e) vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
f) vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
g) vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
h) vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
i) vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
j) vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
6.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Ko-

biljske gorice

7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni oko-
liš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje

a) Savinjski vinorodni ožji okoliš
b) vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
c) vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
č) vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
d) vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
e) vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca

8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni oko-
liš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš
ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko

8.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan
a) vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
b) vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
8.2 vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan
a) vinorodni ožji okoliš Sremič–Zdole
b) vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora

9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni
okoliš

9.1. vinorodni podokoliš Krško
a) vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
b) vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
c) vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
9.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
a) vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč
b) vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
c) vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
9.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
c) vinorodni ožji okoliš Suha krajina
č) vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
d) vinorodni ožji okoliš Škocjan
9.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
a) vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
b) vinorodni ožji okoliš Šentjanž
c) vinorodni ožji okoliš Šentrupert
č) vinorodni ožji okoliš Trebnje
d) vinorodni ožji okoliš Trebelno
e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom

10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vino-
rodni okoliš ali Belokranjec

10.1 Metliški vinorodni podokoliš
10.2 Črnomaljski vinorodni podokoliš
10.3 Semiški vinorodni podokoliš

11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni
okoliš

12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali
Vipavčan

12.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
12.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina

13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš
13.1 vinorodni podokoliš Kraška planota
13.2 vinorodni podokoliš Vrhe

14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper
ali Koprčan

14.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas
a) vinorodni ožji okoliš Ankaran
14.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje

4. člen
Za vrhunska vina ZGP se uporablja uveljavljen izraz

zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) in naslednje navedbe
geografskega območja:

1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Mari-
bor ali Mariborčan

1.1 vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
a) vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
– vinorodna lega Limbuš
– vinorodna lega Meranovo
– vinorodna lega Pekre ali Pekrčan
– vinorodna lega Pekrska gorca
– vinorodna lega Razvanje
– vinorodna lega Zgornje Hoče
b) vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
– vinorodna lega Radizel
– vinorodna lega Fram
– vinorodna lega Morje
c) Bistriški vinorodni ožji okoliš
– vinorodna lega Bukovec
– vinorodna lega Zgornja Polskava
– vinorodna lega Gabrnik
– vinorodna lega Ritoznoj
– vinorodna lega Kovača vas
– vinorodna lega Visole
č) Konjiški vinorodni ožji okoliš ali Konjičan
– vinorodna lega Vinarje
– vinorodna lega Brdo
– vinorodna lega Škalce
– vinorodna lega Oplotnica
– vinorodna lega Polene
– vinorodna lega Črešnjice
– vinorodna lega Špitalič
– vinorodna lega Klokočovnik
– vinorodna lega Žička gorca
– vinorodna lega Lipoglav
– vinorodna lega Zbelovska gora
1.2 vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske

gorice
a) vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
– vinorodna lega Vršnik-Pesnica
– vinorodna lega Križ-Gaj
– vinorodna lega Kozjak
– vinorodna lega Urban
– vinorodna lega Rošpoh
– vinorodna lega Počehova
– vinorodna lega Piramida
– vinorodna lega Mestni vrh
– vinorodna lega Kalvarija
– vinorodna lega Krčevina-Račji breg
– vinorodna lega Kamnica
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– vinorodna lega Bresternica
– vinorodna lega Selnica ob Dravi
b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
– vinorodna lega Jurski vrh
– vinorodna lega Grušena
– vinorodna lega Jedlovnik
– vinorodna lega Špičnik
– vinorodna lega Slatina
– vinorodna lega Svečina
– vinorodna lega Kopica
– vinorodna lega Ciringa
– vinorodna lega Plač
– vinorodna lega Kresnica
– vinorodna lega Dobrenje
– vinorodna lega Cirknica
c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
– vinorodna lega Štrihovec
– vinorodna lega Selnica ob Muri
– vinorodna lega Vranji vrh
– vinorodna lega Sladki vrh
– vinorodna lega Svečane
– vinorodna lega Šomat
– vinorodna lega Zgornje Gradišče
– vinorodna lega Plodršnica
– vinorodna lega Počenik
– vinorodna lega Hlapje
– vinorodna lega Ročica
– vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
– vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
– vinorodna lega Flekušek
– vinorodna lega Kušernik
– vinorodna lega Vukovje
– vinorodna lega Vosek
– vinorodna lega Vukovski dol
– vinorodna lega Jareninski vrh
– vinorodna lega Gačnik
– vinorodna lega Vajgen
č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
– vinorodna lega Zgornja Velka
– vinorodna lega Trate
– vinorodna lega Dražen vrh
– vinorodna lega Spodnja Velka
– vinorodna lega Žitence
– vinorodna lega Gasteraj
– vinorodna lega Malna
– vinorodna lega Jurovski dol
d) vinorodni ožji okoliš Partinje
e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
– vinorodna lega Pekel
– vinorodna lega Košaki
– vinorodna lega Dragučova
– vinorodna lega Stolni vrh
– vinorodna lega Meljski hrib
– vinorodna lega Vodole
– vinorodna lega Malečnik
– vinorodna lega Šempeterska gorca
– vinorodna lega Hrenca
– vinorodna lega Celestrina
– vinorodna lega Nebova
– vinorodna lega Ruperče
– vinorodna lega Trčova
– vinorodna lega Zali vrh
– vinorodna lega Metava
f) vinorodni ožji okoliš Korena
– vinorodna lega Jablance
– vinorodna lega Zimica
– vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
– vinorodna lega Ciglence

2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni
okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona

2.1 Radgonski vinorodni podokoliš
a) vinorodni ožji okoliš Police
– vinorodna lega Plitvički vrh
– vinorodna lega Hercegovščak
b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci
– vinorodna lega Aženski vrh
– vinorodna lega Ivanjševski vrh
c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
č) vinorodni ožji okoliš Sovjak
– vinorodna lega Negova
– vinorodna lega Ivanjski vrh
2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan
a) vinorodna lega Radenski vrh
b) vinorodna lega Paričjak
c) vinorodna lega Kapelski vrh
č) vinorodna lega Okoslavci
d) vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh
– vinorodna lega Murščak
– vinorodna lega Rožički vrh

3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice
3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske go-

rice
a) vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
– vinorodna lega Lokavec
– vinorodna lega Grabe
– vinorodna lega Rožengrunt
– vinorodna lega Zgornja Ščavnica
b) vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
– vinorodna lega Ledinek
– vinorodna lega Kremberk
– vinorodna lega Sv. Ana
– vinorodna lega Krivi vrh
– vinorodna lega Froleh-Ročica
c) vinorodni ožji okoliš Benedikt
– vinorodna lega Bačkova
– vinorodna lega Drvanja
– vinorodna lega Trstenik
– vinorodna lega Benediški vrh
– vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji
č) vinorodni ožji okoliš Porčič
– vinorodna lega Žerjavci
– vinorodna lega Zgornji Porčič
– vinorodna lega Sv. Trojica
d) vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
– vinorodna lega Osek
– vinorodna lega Brengova
– vinorodna lega Cenkova
– vinorodna lega Cogetinci
– vinorodna lega Čagona
– vinorodna lega Peščeni vrh
– vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
– vinorodna lega Smolinci-Župetinci
e) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
– vinorodna lega Zavrh
– vinorodna lega Nadbišec
– vinorodna lega Črmljenšak
– vinorodna lega Selce
– vinorodna lega Straže
– vinorodna lega Rogoznica
3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan
a) vinorodna lega Bišečki vrh
b) vinorodna lega Trnovski vrh
c) vinorodna lega Ločki vrh
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č) vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
– vinorodna lega Žikarce
– vinorodna lega Jiršovci
– vinorodna lega Vintarovci
– vinorodna lega Destrnik
– vinorodna lega Janežovski vrh
– vinorodna lega Gomilci
– vinorodna lega Dolič
– vinorodna lega Kicar
d) vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
– vinorodna lega Grajenščak
– vinorodna lega Placarski vrh
– vinorodna lega Mestni vrh
e) vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
– vinorodna lega Vurberg
– vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
– vinorodna lega Orešje
3.3 vinorodni podokoliš Juršinci
– vinorodna lega Drbetinci
– vinorodna lega Novinci
– vinorodna lega Slavšina
– vinorodna lega Rjavci
– vinorodna lega Zagorci
– vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
– vinorodna lega Senčak
– vinorodna lega Sakušak
– vinorodna lega Juršinski vrh
– vinorodna lega Dragovič
– vinorodna lega Gradiščak
– vinorodna lega Kukava
– vinorodna lega Vinšak
– vinorodna lega Bodkovci
– vinorodna lega Polenšak
– vinorodna lega Prerad
– vinorodna lega Pongračov breg
– vinorodna lega Tibolci
– vinorodna lega Zamušanski vrh

4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni
okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer

– vinorodna lega Podgorci
– vinorodna lega Velika nedelja
– vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
– vinorodna lega Runeč
– vinorodna lega Lahonščak
– vinorodna lega Stara cesta
– vinorodna lega Kamenščak
– vinorodna lega Vila
– vinorodna lega Radomerščak
– vinorodna lega Železne dveri
– vinorodna lega Gresovščak
– vinorodna lega Slamnjak
– vinorodna lega Nunska graba
– vinorodna lega Globoka
– vinorodna lega Šprinc
– vinorodna lega Kopriva
– vinorodna lega Strmec
– vinorodna lega Gomila
– vinorodna lega Kog
– vinorodna lega Kajžar
– vinorodna lega Hermanci
– vinorodna lega Ilovci
– vinorodna lega Jeruzalem
– vinorodna lega Cerovec
– vinorodna lega Svetinje
– vinorodna lega Stanovščak

– vinorodna lega Litmerk
– vinorodna lega Pavlovski vrh
– vinorodna lega Brebrovnik
– vinorodna lega Vinski vrh
– vinorodna lega Hum

5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan
5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
– vinorodna lega Sveča
– vinorodna lega Stoperce
– vinorodna lega Kupčinji vrh
– vinorodna lega Bolfenk
– vinorodna lega Janški vrh
– vinorodna lega Dolena
– vinorodna lega Kočice
– vinorodna lega Dobrina
5.2 vinorodna lega Gorca
5.3 vinorodna lega Rodni vrh
5.4 vinorodna lega Kozminci
5.5 vinorodna lega Zgornje Gruškovje
5.6 vinorodna lega Sedlašek
5.7 vinorodna lega Podlehnik
5.8 vinorodna lega Majski vrh
5.9 vinorodna lega Dravinjski vrh
5.10 vinorodna lega Ljubstava
5.11 vinorodna lega Vareja
5.12 vinorodna lega Strmec pri Leskovcu
5.13 vinorodna lega Trdobojci
5.14 vinorodna lega Velika Varnica
5.15 vinorodna lega Gradišče
5.16 vinorodna lega Skorišnjak
5.17 vinorodna lega Belavšek
5.18 vinorodna lega Veliki Okič
5.19 vinorodna lega Mali Okič
5.20 vinorodna lega Repišče
5.21 vinorodna lega Slatina
5.22 vinorodna lega Gradišča
5.23 vinorodna lega Dolane
5.24 vinorodna lega Paradiž
5.25 vinorodna lega Cirkulane
5.26 vinorodna lega Pohorje
5.27 vinorodna lega Meje
5.28 vinorodna lega Gruškovec
5.29 vinorodna lega Brezovec
5.30 vinorodna lega Veliki vrh
5.31 vinorodna lega Hrastovec
5.32 vinorodna lega Belski vrh
5.33 vinorodna lega Gorenjski vrh
5.34 vinorodna lega Pestike
5.35 vinorodna lega Korenjak
5.36 vinorodna lega Turški vrh
5.37 vinorodna lega Drenovec
5.38 vinorodna lega Goričak

6. Prekmurski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prek-
murje ali Prekmurčan

6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan
a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
– vinorodna lega Sv. Trojica
c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince
6.2. vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec
a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
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č) vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
d) vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
e) vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
– vinorodna lega Breg
– vinorodna lega Ribnjek
– vinorodna lega Pri Kaštelu
f) vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
g) vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
– vinorodna lega Jelovšekovo
h) vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
– vinorodna lega Čikečki breg
– vinorodna lega Notranji breg
i) vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
j) vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
6.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Ko-

biljske gorice
– vinorodna lega Dobrovniške gorice
– vinorodna lega Strehovske gorice
– vinorodna lega Žitkovske gorice
– vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
– vinorodna lega Sv. Martin

7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni
okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni oko-
liš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje

a) Savinjski vinorodni ožji okoliš
– vinorodni kraj Šmartno ob Paki
– vinorodni kraj Vinska gora
– vinorodni kraj Laško
b) vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini
c) vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
– vinorodni kraj Dramlje
– vinorodni kraj Ponikva
– vinorodna lega Dolga gora
– vinorodni kraj Šentjur
č) vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
– vinorodni kraj Sladka gora
– vinorodna lega Preloge-Ponkvica
d) vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
– vinorodna lega Drevenik
– vinorodna lega Negonje
– vinorodna lega Cerovec
– vinorodna lega Donačka gora
– vinorodna lega Rodne
– vinorodna lega Sv. Ema
e) vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
– vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
– vinorodna lega Škofija
– vinorodna lega Breška gorca
– vinorodna lega Grobelce
– vinorodna lega Babna gora
– vinorodna lega Tinsko
f) vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
– vinorodna lega Olimje
– vinorodna lega Imenska gorca
– vinorodni kraj Virštanj
– vinorodna lega Pecelj
– vinorodna lega Bučka gorca
– vinorodna lega Pilštanj
– vinorodna lega Hrastje-Trebče
– vinorodna lega Ples

8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni oko-
liš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš
ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko

8.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan
a) vinorodni kraj Kapele

b) vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
– vinorodna lega Bošt
– vinorodna lega Bukovje-Žalce
– vinorodna lega Drenovec
– vinorodna lega Janževa gorca
– vinorodna lega Kozja peč-Kupce
– vinorodni kraj Stara vas
– vinorodni kraj Vitna vas
c) vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
– vinorodna lega Oklukova gora
– vinorodni kraj Pavlova vas
– vinorodni kraj Pišece
– vinorodni kraj Podgorje
– vinorodna lega Rigel
– vinorodni kraj Sromlje
8.2 vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan
a) vinorodni ožji okoliš Sremič–Zdole
– vinorodna lega Spodnji Sremič
– vinorodna lega Zgornji Sremič
– vinorodna lega Mohor
– vinorodna lega Bučerca
– vinorodna lega Kremen
– vinorodna lega Pleterje-Zdole
– vinorodna lega Čele
b) vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora

9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni
okoliš

9.1. vinorodni podokoliš Krško
a) vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
b) vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
– vinorodna lega Preska
– vinorodna lega Poganka
– vinorodna lega Orlska gora
– vinorodna lega Dedna gora
– vinorodna lega Križe-Brezovo
c) vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
9.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
a) vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč
– vinorodna lega Gadova peč
b) vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
– vinorodna lega Bočje
– vinorodna lega Stari grad
– vinorodna lega Zavode
– vinorodna lega Zajčki
c) vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
9.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
a) vinorodni kraj Stopiče-Gabrje
b) vinorodni kraj Straža-Ljuben
c) vinorodni ožji okoliš Suha krajina
– vinorodna lega Lisec
– vinorodna lega Šmaver
č) vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
– vinorodni kraj Mirna peč
d) vinorodni ožji okoliš Škocjan
9.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
a) vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
b) vinorodni ožji okoliš Šentjanž
c) vinorodni ožji okoliš Šentrupert
– vinorodna lega Hom
– vinorodna lega Zadraga
č) vinorodni ožji okoliš Trebnje
– vinorodna lega Debenec
– vinorodna lega Stara gora
– vinorodna lega Praprotnica
– vinorodna lega Dolga njiva
– vinorodna lega Gradišče
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– vinorodna lega Lipnik
– vinorodna lega Arenberg
– vinorodna lega Zvale
– vinorodna lega Rihpovec
– vinorodna lega Ostrovec
d) vinorodni ožji okoliš Trebelno
– vinorodna lega Jerenga
– vinorodna lega Vinski vrh
– vinorodna lega Bitovska gora
– vinorodna lega Reber
e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
– vinorodna lega Medvedjek
– vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
– vinorodna lega Jurjev hrib
– vinorodna lega Zemljica
– vinorodna lega Žejnik
– vinorodna lega Gorenjska gora
– vinorodna lega Kriška reber
– vinorodna lega Pesek
– vinorodna lega Trnič
– vinorodna lega Debeli hrib
– vinorodna lega Zaplaz

10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vino-
rodni okoliš ali Belokranjec

10.1 Metliški vinorodni podokoliš
– vinorodna lega Boldraž
– vinorodna lega Drašiči
– vinorodna lega Plešivica
– vinorodna lega Radovica
– vinorodna lega Repica
– vinorodna lega Slamna vas
– vinorodna lega Vinomer
– vinorodna lega Vidošiči
10.2 Črnomaljski vinorodni podokoliš
10.3 Semiški vinorodni podokoliš

11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni
okoliš

– vinorodni kraj Cerovo
– vinorodni kraj Hum
– vinorodni kraj Snežatno-Kojsko
– vinorodni kraj Vipolže
– vinorodna lega Napoleonovo
– vinorodna lega Martinjak
– vinorodni kraj Kozana
– vinorodni kraj Šmartno
– vinorodni kraj Zali breg
– vinorodni kraj Šlovrenc
– vinorodni kraj Drnovk
– vinorodni kraj Vedrijan
– vinorodni kraj Višnjevik
– vinorodni kraj Golo brdo
– vinorodni kraj Neblo
– vinorodni kraj Fojana-Barbana
– vinorodni kraj Medana
– vinorodni kraj Biljana

12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali
Vipavčan

12.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
– vinorodni kraj Gabrje
– vinorodni kraj Erzelj
– vinorodni kraj Slap
– vinorodni kraj Podraga
– vinorodna lega Pasji rep
– vinorodna lega Zemono

– vinorodni kraj Lože
– vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
– vinorodni kraj Goče
– vinorodni kraj Črniče
– vinorodni kraj Batuje
– vinorodni kraj Selo
– vinorodni kraj Brje
– vinorodni kraj Zavino
– vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
– vinorodni kraj Velike Žablje
– vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
– vinorodni kraj Planina
– vinorodna lega Zgornja Branica
12.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
– vinorodna lega Biljenski griči
– vinorodni kraj Branik
– vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
– vinorodna lega Mandrija
– vinorodni kraj Prvačina
– vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
– vinorodni kraj Kromberk
– vinorodni kraj Vogrsko
– vinorodni kraj Dornberk-Zalošče

13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš
13.1 vinorodni podokoliš Kraška planota
– vinorodni kraj Komen-Sveto
– vinorodni kraj Brje pri Komnu
– vinorodni kraj Gorjansko
– vinorodni kraj Kobjeglava
– vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
– vinorodni kraj Štanjel
– vinorodni kraj Križ-Šepulje
– vinorodni kraj Tomaj
– vinorodni kraj Dutovlje
– vinorodni kraj Avber-Ponikve
– vinorodni kraj Kazlje
– vinorodni kraj Pliskovica
– vinorodni kraj Krajna vas
– vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica
13.2 vinorodni podokoliš Vrhe
– vinorodni kraj Štjak

14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper
ali Koprčan

14.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas
a) vinorodni ožji okoliš Ankaran
– vinorodna lega Debeli rtič
– vinorodna lega Purissima
b) vinorodni kraj Dekani
c) vinorodna lega Šantoma
č) vinorodni kraj Šalara-Manžan
d) vinorodna lega Pivol
e) vinorodna lega Ricorvo
f) vinorodni kraj Strunjan
g) vinorodni kraj Sečovlje
14.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
– vinorodni kraj Šared-Korte
– vinorodna lega Baredi
– vinorodni kraj Šmarje
– vinorodni kraj Dragonja
– vinorodna lega Labor
– vinorodni kraj Marezige
– vinorodni kraj Kubed-Pregara
– vinorodni kraj Črni kal



Stran 7750 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

5. člen
Oznaki priznanega tradicionalnega poimenovanja

(PTP), ki se uporabljata na način in za pridelke oziroma
proizvode, kot je to določeno s predpisom, ki ureja posa-
mično tradicionalno poimenovanje, sta:

– cviček in
– teran.

6. člen
Navedba geografskega območja je pri označevanju vi-

na, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina lahko nave-
dena v pridevniški obliki, ki nastane iz imena, navedenega v
tem pravilniku.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sez-

nam geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz grozdja
in vina (Uradni list RS, št. 10/00).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-117/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3263. Pravilnik o merilih čistosti za aditive

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o zdrav-
stveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o merilih čistosti za aditive

1. člen
V proizvodnji živil se lahko uporabljajo le aditivi, ki izpol-

njujejo pogoje glede čistosti.
Poleg pogojev čistosti morajo aditivi izpolnjevati tudi

pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja aditive.

2. člen
Merila čistosti veljajo za naslednje skupine aditivov:
I. za sladila, ki se uporabljajo v živilih,
II. za barvila, ki se uporabljajo v živilih,
III. za aditive za živila, razen barvil in sladil.

3. člen
Merila čistosti za aditive iz prejšnjega člena so doseglji-

va na spletni strani Ministrstva za zdravje
http://www.gov.si/mz in so javno veljavna.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 520-15/2002
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

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

za zdravje

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

OBČINE

BELTINCI

3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Beltinci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest

v Občini Beltinci

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji in v naseljih v Občini Beltinci in

ceste kot povezave s sosednjimi občinami
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4. člen
Lokalne ceste med naselji in v naseljih Občine Beltinci

in med naselji v sosednjih občinah so:
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5. člen
Javne poti v Občini Beltinci (JP) so:



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7753



Stran 7754 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7755



Stran 7756 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7757



Stran 7758 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7759



Stran 7760 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 30. 7. 2002 / Stran 7761

6. člen
Podroben prikaz posameznih lokalnih cest in javnih

poti v Občini Beltinci je vrisan v grafični situaciji v merilu
1:5000 in je sestavni del tega odloka.

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) pri-
dobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 347-05-3/00 z dne 13. 4. 2000.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha na območju

Občine Beltinci uporabljati sklep o razvrstitvi cest in drugih
prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska So-
bota (Uradne objave, št. 34/83).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-01/00 -141
Beltinci, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

3265. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega
omrežja v Občini Beltinci

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in
10/98) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 34. redni seji
dne 18. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijskega
načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja

v Občini Beltinci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve odloka o spre-

jetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja
v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01). Dopolni se
besedilo navedenega odloka in grafične priloge lokacijske-
ga načrta.

2. člen
Dopolni se grafični del lokacijskega načrta, in sicer

naslednja grafična priloga v zvezku 4:
4.0 Situacija plinovoda za naselje Beltinci.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
3. člen odloka se dopolni z navedbo parcel št. 87/1,

96/1, 96/2, 96/3, 98/2, 98/15, 1095/1, 1096/5,
1098/1, 1115/1, 1115/2, 1116/3, 1122, 1126, 1130,
1133, 1136, 1139, 1143, 1146, 1149, 1151/1, 1151/4,
1153, 1154, 1156, 1158/1, 1159/2, 1160/4, 1160/5,
1161/4, 1162/2, 1180, 1192, 1194, 1213, 1228, 1229,
1246/3, 1246/6, 1247/11, 1247/17, 1259/1, 1262/2,
1274/5, 1274/7, 1305, 1308/1, 1320, 1322, 1386/10,
1388/1, 1407/1, 1410/1, 1410/5, 1414/6, 1419/3,
1421/1, 1421/2, 1422/1, 1424, 1427, 1428, 1429,
1457, 1463, 1484/1, 1485, 1486/5, 1505, 1528, 1550,
1563, 1670, 1679/1, 1679/2, 1680, 1682, 1685/1,
1697, 1701, 1705, 1706/1, 1716, 1708, 1709, 1710,
1718/1, 1720/2, 1720/17, 1720/31, 1720/32,
1720/33, 1722/2, 1733/1, 1735/1, 1736/1, 1736/2,
1738/1, 1739/2, 1911, 1929/1, 1929/3, 1930/7,
2085, 2293, 2334, 2380, 2369/11, 2407/3, 2408/7,
2408/12, 2417, 2433, 2439/1, 2439/2, 3928/1,
3928/2, 3930/1, 3931, 3933, 3934, 3935, 3942, 3947,
3948, vse v k.o. Beltinci.

V 3. členu odloka se črtajo parcele št. 75, 76, 78, 80,
82/2, 99, 100/3, 243/1, 243/3, 1116/2, 1142, 1151/2,
1151/3, 1153, 1155, 1157, 1175, 1186/1, 1186/2,
1187, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202/1, 1202/2, 1207,
1209, 1210, 1244/3, 1245/3, 1246/4, 1246/18,
1246/19, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15,
1282/1, 1285/1, 1285/2, 1287/1, 1287/2, 1292/1,
1292/2, 1293/2, 1293/4, 1295, 1298, 1299/2, 1327,
1333, 1340/1, 1341, 1344, 1345, 1348/1, 1348/2,
1349, 1350, 1352, 1354, 1355/2, 1358, 1361, 1362,
1365, 1366, 1367, 1370, 1372/1, 1372/2, 1374/1,
1403/2, 1405/1, 1426, 1432, 1433/1, 1434, 1436,
1461/2, 1462, 1471, 1472, 1477, 1479, 1480, 1486/3,
1493, 1529/1, 1529/2, 1530, 1531, 1532/2, 1532/3,
1559, 1560/1, 1560/2, 1560/4, 1562, 1690/6, 1696,
1698, 1699, 1703, 1715/1, 1716, 1720/1, 1720/4,
1720/8, 1720/25, 1720/26, 1720/27, 1720/28,
1720/29, 1724/6, 1724/7, 1724/8, 1725/3, 1726/3,
1727/3, 1728/3, 1729/3, 1731, 1734/1, 1739/1,
2359/2, 2360/1, 2360/2, 2360/4, 2361/7, 2362/3,
2366/7, 2368/4, 2369/9, 2375/4, 2375/5, 2375/7,
2375/8, 2376/2, 2376/3, 2376/4, 2376/5, 2379/4,
2404, 2405/3, 2406/1, 2406/2, 2406/3, 2406/4,
2406/5, 2407/1, 2407/9, 2407/10, 2407/13, 2408/2,
2408/4, 2408/5, 2408/9, 2408/19, 2408/20, 2408/21,
2408/22, 2408/23, 2408/45, 2408/46, 2408/47, 2415,
3929, 3931, vse v k.o. Beltinci.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

4. člen
Dopolnitev lokacijskega načrta – situacija plinovoda za

naselje Beltinci je na vpogled vsem občanom, krajanom in
organizacijam na sedežu Občine Beltinci.

5. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-04/158
Beltinci, dne 18. septembra 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.



Stran 7762 / Št. 68 / 30. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

3266. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za
industrijsko-obrtno cono Lipovci

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95)
ter 23. člena statuta Mestne občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 28/95) je Občinski svet občine Beltinci na 43. redni seji
dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-

obrtno cono Lipovci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za industrij-

sko-obrtno cono Lipovci, ki ga je pod št. 01/02 – ZN/BE v
maju 2002 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženi-
ring v Murski Soboti.

2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo

po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz družbenega plana M 1:5000

II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih podro-
čjih

2. Kopija katastrskega načrta M 1: 2500
3. Parcelacijski načrt M 1: 1000
4. Ureditvena situacija z zasnovo

zelenih površin M 1: 1000
5. Zakoličbena situacija M 1: 1000
6. Komunalna ureditev M 1: 1000
7. Prometna situacija M 1: 1000
8. Varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami M 1: 1000

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni

načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu
tega odloka.

Območje obsega parcele št. 2899, 2934 ter del par-
cel 2898 in 2912 (pot); vse k.o. Lipovci.

4. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta so predvidene na-

slednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja
– proizvodnja na obrtni ravni
– skladiščenje vseh vrst blaga

– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo
– splošne storitve
– gostinstvo
– parkirišče za tovorna vozila.

III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR

5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj pred-

videnih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod
naslednjimi pogoji:

– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;

– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo pre-
segati maksimalnih gabaritov razvidnih iz grafičnih prilog
navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno
pod pogoji navedenimi v 14. členu tega odloka;

– maks. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega
največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom;

– višina kapi (oziroma venca strehe) predvidenih objek-
tov znaša maks. 7.00 m (±0,5m) nad koto dvorišča pred
vhodom v objekt. Objekti v enem nizu morajo imeti enake
višine vencev;

– predvidena je izvedba dvokapnih streh z minimalnim
naklonom strešine (do 20°);

– velikost funkcionalnega zemljišča, ki pripada posa-
meznemu objektu je enaka tlorisni velikosti objekta poveča-
ni za 4 m pas zemljišča okrog objekta. Velikost funkcional-
nih zemljišč, ki pripadajo posameznemu objektu je razvidna
iz grafičnih prilog.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

6. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določilih

grafičnega lista št. 6 “Komunalna ureditev”. Vodi do objek-
tov se polagajo podzemno. Infrastrukturni vodi območja se s
krajevnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastruk-
turnih vodov sosednjih območij.

1. Promet
Ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih

prilogah in pod pogoji pridobljenih soglasij pristojnih služb k
zazidalnemu načrtu.

2. Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega si-

stema. Fekalni vodi se priključijo na predvideno kanalizacij-
sko omrežje.

Meteorne vode se zbirajo in odvajajo preko ponikoval-
nic v teren. Meteorne vode s cestnih površin se morajo
odvajati preko lovilcev olj.

3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega

vodovoda PEHD ∅ 225 s hidrantnim omrežjem, s priključi-
tvijo na obstoječi primarni vodovod Rakičan-Beltinci
∅ 225 mm.

4. Elektrika
Objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapeto-

stno razdelilno kabelsko omrežje, ki se bo priključilo na
predvideno transformatorsko postajo. Predvidene ureditve
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se izvedejo pod pogoji upravljavca (Javno podjetje Elektro
Maribor).

5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih ulicah zno-

traj industrijsko-obrtne cone.

6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi ka-

belske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se
navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informa-
cijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.

7. Plinovodno omrežje
Za potrebe ogrevanja in ostale potrebe se zgradi plino-

vodno omrežje s priključkom na obstoječi plinovod.

8. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak obrtni ozi-

roma industrijski objekt znotraj njegovega funkcionalnega
zemljišča. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci
(Uradni list RS, št. 52/01).

V primeru postavitve proizvodnje pri kateri bi nastajali
posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobi-
tve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranje-
vanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih
objektov je potrebno pridobiti posebno soglasje občine in
pristojnih služb.

7. člen
Predvideno je individualno ali skupinsko ogrevanje po-

sameznih objektov ali niza objektov. Predvidena je gradnja
plinskih kotlovnic ali kotlovnic na lahko kurilno olje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

Varovanje in izboljšanje delovnega okolja

8. člen
Znotraj območja se izvaja IV. stopnja varstva pred hru-

pom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne (70 dbA) in nočne (70 dbA) ravni
hrupa.

9 . člen
Vsi predvideni proizvodni ter drugi objekti, ki onesnažu-

jejo okolje s prekomernimi emisijami, morajo biti opremljeni
z ustreznimi čistilnimi napravami.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne in-
dustrijske objekte je potrebno opraviti preverbo vplivov pred-
videne proizvodnje na okolje.

10. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih

vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

11. člen
Zazidalni načrt predvideva etapno gradnjo. Objekti se

bodo gradili v skladu z interesi investitorjev.

Gradnja predvidenih posameznih objektov je pogojena
z ureditvijo minimalne komunalne infrastrukture (ureditev us-
treznih dovozov, izvedba predvidenih komunalnih priključ-
kov do parcele).

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

12. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoš-
tevati:

– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje no-
vih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba
uporabiti za ureditev zelenih površin;

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev;

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča.

13. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata

investitor in izvajalec upoštevati določila zazidalnega načrta.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega

načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.

Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. ODSTOPANJA

14. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabari-

tov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna je pozidava med predvidenimi objekti – združevanje
posameznih predvidenih objektov v daljše nize.

Ker vsebina nekaterih predvidenih objektov ni natan-
čno določena so možna tudi večja odstopanja od grafičnih
prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena
in ekološka varnost objektov in ljudi.

V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje
tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago pred izdajo
lokacijskega dovoljenja. Odločbe tega člena se nanašajo
tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih
prilogah.

IX. NADZOR

15. člen
Za vse posege znotraj območja zazidalnega načrta je

potrebno pridobiti soglasje občine.

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.
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X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi

občine Beltinci.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/02-167
Beltinci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BLED

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Bled

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00),
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01),
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni
list RS, št. 58/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet
občine Bled na 30. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

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

s pitno vodo v Občini Bled

1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list

RS, št. 43/00, v nadaljevanju: odlok) se besedilo prvega
odstavka 9. člena se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se
glasi:

“Upravljalec je dolžan voditi in dopolnjevati kataster
javnega vodovoda, ki mora vsebovati seznam, lego in osnov-
ne podatke omrežja in naprav iz 8. člena tega odloka in ki
mora biti kompatibilen z obstoječim geografsko informacij-
skim sistemom občine ter ažurirane podatke redno, v roku
30 dni po izvedenem tehničnem pregledu posameznega
objekta ali naprave javnega vodovoda, posredovati lastniku v
računalniški obliki“.

2. člen
Četrti odstavek 16. člena se v celoti črta in nadomesti z

novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
“Stroški vzdrževanja priključka so zajeti v ceni vode.

Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega
vodomera so breme uporabnika. Stroški se zaračunavajo v
obliki mesečne števnine. Vse okvare, ki bi nastale na vodo-
meru ali priključku po krivdi uporabnika, kot tudi stroški
urejanja privatnega zemljišča, nastali pri montaži ali popravi-
lu vodovodnega priključka se zaračunajo uporabniku pose-

bej (prekopi, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje zelenic in zele-
nih površin, vključno z odškodninami)“.

3. člen
Med dosedanji drugi in tretji odstavek 19. člena se

doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Stroške upravljalskega nadzora gradnje po drugem

odstavku tega člena nosi investitor gradnje ali obnove“.

4. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Stroške upravljalskega nadzora nosi investitor gradnje

ali obnove, razen v primeru, če je investitor Občina Bled“.

5. člen
V četrtem in petem odstavku 27. člena se črta besedi-

ca “do“.

6. člen
Drugi odstavek 28. člena se v celoti črta in nadomesti z

novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Vzdrževanje vodomera se izvaja po zakonu o meroslo-

vju (Uradni list RS, št. 1/95) in uredbo o rokih, v katerih se
redno overjajo merila (Uradni list RS, št. 2/96) in v skladu s
četrtim odstavkom 16. člena tega odloka. Uporabnik ne
sme brez soglasja upravljalca izvesti prestavitve vodomera,
njegove zamenjave ali izvajati drugih del na vodomeru“.

V 28. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“V primeru večjih nihanj porabe vode se vgradi kombi-

niran vodomer. Kot večje nihanje se šteje, če je razlika v
porabi vode med konično dnevno porabo in najnižjo porabo
večja od dva kratnika najnižje porabe (nad 200% min. pora-
be)“.

V 28. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da se zagotavlja požarna voda iz javnega

vodovoda preko merilnega mesta, je obvezna uporaba kom-
biniranega vodomera“.

V dosedanjem petem in šestem odstavku 28. člena se
črta besedica “do“.

7. člen
V tretjem in četrtem odstavku 38. člena se črta besedi-

ca “do“.

8. člen
V petem odstavku 41. člena se črta besedica “do“.

9. člen
Besedilo enajste točke prvega odstavka 43. člena se v

celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“11. priprava predlogov in podlag za izdelavo strategije

razvoja, sodelovanje pri izdelavi strategije razvoja vodovo-
dnega sistema Občine Bled in pri izdelavi večletnih planov
za razširitev vodovodnega omrežja“.

10. člen
V tretjem in četrtem odstavku 44. člena se črta besedi-

ca “do“.

11. člen
V petem odstavku 45. člena se črta besedica “do“.

12. člen
Tretji odstavek 46. členu se v celoti črta in nadomesti z

novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
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“Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode iz
hidrantov so uporabniki dolžni o odvzemu vode iz hidrantov
v roku 24 ur obvestiti upravljalca vodovoda“.

Četrti odstavek 46. člena se v celoti črta in nadomesti z
novim četrtim odstavkom, ki se glasi:

“V primeru uporabe za druge potrebe pa morajo upora-
bniki pred uporabo vode iz omrežja pridobiti soglasje uprav-
ljalca ter z njim skleniti dogovor o poravnavi stroškov za
porabo vode na podlagi pogodbe“.

V sedmem in osmem odstavku 46. člena se črta bese-
dica “do“.

13. člen
V četrtem in petem odstavku 50. člena se črta besedi-

ca “do“.

14. člen
V petem odstavku 51. člena se črta besedica “do“.

15. člen
56. člen se v celoti črta.
Dosedanja 57. člen in 58. člen postaneta 56. in

57. člen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-9/2000
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

VOJNIK

3268. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje
zaposlovanja v Občini Vojnik

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 30.
redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega

proračuna za pospeševanje zaposlovanja v
Občini Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postop-

ki za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zapo-
slovanja v Občini Vojnik.

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik

se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa
določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za gospodarstvo
in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospe-
ševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.

3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja

so:
– podjetja: gospodarske  družbe in samostojni podjet-

niki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Ob-
čine Vojnik, ki so v obdobju, določenim z razpisom, zaposlili
brezposelno osebo iz 5. člena tega pravilnika. Podjetja v
težavah lahko dobijo pomoč samo, če imajo pripravljen pro-
gram prestrukturiranja podjetja, pri čemer se upoštevajo
pravila za prestrukturiranje podjetij,

– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpi-
som uresničijo samozaposlitev na območju Občine Vojnik.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.

4. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni

ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II.  UKREPI

5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo

kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela
stroškov plače v prvih treh mesecih zaposlitve za:

– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje – Urad za delo Celje (v nadaljevanju:
RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev
za posledico neto povečanje delovnih mest,

– spremembo delovnega razmerja iz določenega v ne-
določen čas, če ima takšna zaposlitev za posledico neto
povečanje delovnih mest.

6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsa-

ko novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posle-
dico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s skle-
pom odbora za gospodarstvo in turizem v skladu s sprejetim
proračunom in uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za uprav-
ljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00).

7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobi-

tev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slo-

venije,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ naj-

manj en mesec pred dnem zaposlitve,
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– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v teko-
čem koledarskem letu,

– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje

delovnih mest.

8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo

na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vojnik
v občinskem glasilu Ogledalo.

9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-

nje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

10. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo

subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma do-
kazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knji-
žice ali overjena izjava vlagatelja),

– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Celje o stalnem prebivališču,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje re-
gistrirane dejavnosti (za druge gospodarske  družbe),

– izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpi-
sana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest,

– izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v raz-
pisu, odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik.

12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina
Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega

pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve
pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brez-
poselno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od
poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika.

Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega
razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli
drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za

obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri
vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite za-
mudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v
stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.

14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za pospeševanje zaposlovanja.

III. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 248-3/2002-2
Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

3269. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik

Na podlagi 29 in 64. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 74/98 in 70/00 in odl. US 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 51/02), ter
112 člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7.
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 Vojnik

1. člen
V statutu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) se

drugi odstavek 2. člena dopolni tako, da se doda naselje
“Dedni vrh“.

2. člen
V 4. členu se spremeni naslov sedeža Občine Vojnik,

ki pravilno glasi “Keršova ulica 8“
Doda se nov drugi odstavek 4. člena, ki glasi:
“Uprava občine Vojnik uradno posluje tudi z elektron-

skim naslovom, katerega naslov je: obcina@vojnik.si. Spo-
ročila prejeta na navedeni naslov, redno pregleduje in spre-
jema tajništvo Občine Vojnik.“

3. člen
V prvem stavku 6. člena se pred besedilom krajevne

skupnosti doda besedilo “ožje dele občine (v nadaljevanju)“
krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so deli občine v teritorialnem, fun-
kcionalnem, organizacijskem, premoženjskem, finančnem
in pravnem smislu.

Besedi vaške skupnosti se črtajo.
Med naselja Krajevne skupnosti Vojnik se doda naselje

“Dedni vrh“.

4. člen
V 8. členu statuta se črta drugi odstavek.
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5. člen
12. člen statuta se nadomesti z novim tekstom, ki

glasi:
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s tem statutom in
zakoni zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate občin,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi pospešuje raz-
voj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi  družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pr razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanja lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno.izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni, zdravstven zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdrav-
stvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in
ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne cest in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:
– določa organizacijo in način dela v vojnem stanju

tako, da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje
pristojnosti,

– načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnič-
ne in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v
vojni, ki jih vlada ali ministrstva prenesejo na občino,

– zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravlja-
nje proizvodnje in storitev v vojni.
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13. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

6. člen
Dopolni se štirinajsta alinea 18. člena statuta tako, da

se pred besedo premoženja doda “nepremičnega“.

7. člen
Dopolni se tekst prvega odstavka 25. člena tako, da se

za besedami: Občinski svet ima naslednje odbore, doda “–
stalna delovna telesa“. V nadaljevanju istega odstavka se
doda nova šesta točka “6. statutarno pravna komisija“

Dopolni se tekst drugega odstavka 25. člena tako, da
se za besedami: Občinski svet ima, doda “ – občasno
delovno telo“.

8. člen
V 26. členu se pri nalogah odbora za finance in občin-

sko premoženje prva alinea: in predlaga občinskemu svetu
občinski proračun, nadomesti z besedilom “osnutek občin-
skega proračuna“

Doda se nova sedma alinea istega odbora, ki glasi:
“– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.“
V istem členu se na koncu doda novo besedilo:
“Statutarno pravna komisija:
– pripravlja predloge za spremembo statuta v skladu z

zakoni,
– pripravlja predloge za spremembo poslovnika Občin-

skega sveta,
– daje mnenja in predloge k predlaganim odlokom in

drugim splošnim aktom,
– pripravlja predloge statutov KS“.

9. člen
V 27. členu se v drugem odstavku besede vseh članov

sveta črtajo in nadomestijo z “vseh prisotnih članov sveta“.

10. člen
V 31. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevne skupnosti, javnih zavodov,

javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.“

11. člen
V prvi vrstici 33. člena se besede: predsednik občin-

skega sveta, nadomestijo z “Župan“.

12. člen
Spremeni se tekst 34. člena, ki govori o strokovnosti

članstva nadzornega odbora, in sicer: ki praviloma izpolnju-
jejo temeljni pogoj strokovnosti in izkušenj s področja zako-
nodaje, ki ureja finančno računovodsko področje, in se
nadomesti z novim besedilom: “ki morajo imeti najmanj VI.
stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računo-
vodskega ali pravnega področja.“

13. člen
V 42. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek:
“Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razlog za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.“

14. člen
V 43. členu statuta se tretji odstavek črta in nadomesti

z:
“V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,

da bo funkcijo opravljal poklicno“.

15. člen
V 45. členu statuta – petnajsta alinea se črta beseda

“vodi“.

16. člen
V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo: “ali za

posamezno vaško skupnost“.
V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.“

17. člen
Besedilo 60. člena statuta se nadomesti z novim bese-

dilom, ki glasi:
“Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.“.

18. člen
V 73. členu statuta, se v šesti alinei za besedo pešce

doda “kolesarje“.

19. člen
V 97. členu statuta, ki govori o ustanovitvi odborov in

komisij, se pred besedilom odbori in komisije, doda novo
besedilo “občasna delovna telesa sveta kot so:“

20. člen
Občina Vojnik mora vse svoje akte s spremembami in

dopolnitvami statuta uskladiti v 30 dneh po njegovi objavi v
Uradnem listu RS.
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21. člen
Ožji deli občine (krajevne skupnosti), morajo uskladiti

svoje statute s spremembami in dopolnitvami statuta Občine
Vojnik, v 60 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

22. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik zač-

nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 888/7-2002/7
Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

VRHNIKA

3270. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 10. člena
statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00,
36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 2. delu 25. seje
dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika

1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote v Občini Vrhni-

ka za izvedbo rednih lokalnih volitev v občinske svete in
rednih volitev županov.

2. člen
V Občini Vrhnika se določijo tri volilne enote, in sicer

volilna enota Vrhnika I, volilna enota Vrhnika II in volilna
enota Vrhnika III.

3. člen
Volilna enota Vrhnika I obsega območje naselij Vrhnike

s krajevnimi skupnostmi Breg, Center in Vas.

4. člen
Volilna enota Vrhnika II obsega območja naselij Bistra,

Blatna Brezovica, Mala Ligojna, Mirke, Padež, Podlipa, Po-
kojišče, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika Ligoj-
na, Verd, Zaplana-del in Zavrh pri Borovnici.

5. člen
Volilna enota Vrhnika III obsega območje naselij Bev-

ke, Dragomer, Drenov Grič, Lesno Brdo-del, Log pri Brezo-
vici in Lukovica pri Brezovici.

6. člen
V Občini Vrhnika se voli štiriindvajset članov občinske-

ga sveta.
V volilni enoti Vrhnika I bodo volivci volili deset članov

občinskega sveta.
V volilni enoti Vrhnika II bodo volivci volili sedem članov

občinskega sveta.
V volilni enoti Vrhnika III bodo volivci volili sedem članov

občinskega sveta.

7. člen
Sedež volilnih enot je Tržaška cesta 1, Vrhnika.

8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporabljati odlok

o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št.
64/94).

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

dnem listu RS.

Št. 11/2-0800-01/02
Vrhnika, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ZREČE

3271. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov organov krajevnih
skupnosti na območju Občine Zreče

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 15. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov organov krajevnih skupnosti

na območju Občine Zreče

1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov orga-

nov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 61/95, 17/96 in 65/98) se spremeni 2. člen
tako, da se glasi:

Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zreče se
oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst čla-
nov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselja Loška gora pri Zrečah
in Boharina.

V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega Bork, Cankarjevo ulico, Jamni-
ško cesto, Mladinsko ulico, Obvozno cesto, Pohorsko ce-
sto, Prešernovo cesto, Štajersko ulico, Vodnikovo ulico,
Vodovodno cesto, Cesto na Roglo številke: 10, 12, 23, 27,
29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Cesto
talcev 2, Ul. Bratov Mernik, Ul. Pohorskega bataljona števil-
ke: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Osredek pri Zrečah, Ogljar-
ska ulica.

V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega Cesto na Roglo od številke 1
do 11 H, številko 17A, do 17D, 19 in 21, Cesto talcev,
Dobroveljsko cesto, Kratko pot, Obrtniško cesto, Ob goz-
du, Slomškovo ulico, Šarhovo ulico, Ul. Janeza Koprivnika,
Ul. Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, Ul. Jurija Vodovnika številke: 3, 5, 7, 13, 15,
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17, 19, 21, 23, 27, Ul. 12. oktobra številke: 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

4. volilna enota obsega naselje Gračič, Radano vas,
Brinjevo goro, Cesto na Roglo 4A, 4B, 4C, Cesto pod
hribom, Dravinjsko cesto številki: 2 in 3, Kovaško cesto
številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23,
25, 25B, 27, 29, 29B in Rudniško cesto.

V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

5. volilna enota obsega Breg, Cesto na Gorenje, Cesto
na Roglo številke: 16, 18, 20, 22, 28, 59, 59A, 63, 65,
67, 69, 71, 73, Ilirsko pot, Kovaško cesto številke: 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36A, 38, 40, 42,
Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško cesto, Ul. Borisa
Vinterja, Vinogradno cesto, Zlakovško cesto.

V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

6. volilna enota obsega naselje Zlakova.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne sku-

pnosti.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku beseda »Gorenje«

nadomesti z besedami »Gorenje pri Zrečah«, besedi »Koro-
ška vas« z besedami »Koroška vas na Pohorju« ter beseda
»Bezovje« z besedami »Bezovje nad Zrečami«.

3. člen
V 3. členu se beseda »Skomarje del« nadomesti z

besedo »Skomarje«.

4. člen
V 6. členu se beseda »Graben« nadomesti z besedama

»Spodnje Stranice«.

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

dnem listu RS.

Št. 006-08-01/98-6
Zreče, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 15. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc. št. 1502/3, pot v izmeri 240 m2, vpisana pri

vl. št. Seznam III,
k.o. Gorenje,
2. parc.št. 719/3, pot v izmeri 438 m2, vpisana pri vl.

št. S001,

k.o. Loška gora,
3. parc. št. 719/7, pot v izmeri 346 m2, vpisana pri vl.

št. S001,
k.o. Loška gora.

2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 465-08-18/2002-7
Zreče, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

ŽELEZNIKI

3273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Železniki

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 32. redni seji
dne 17. 7.  2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, po-

goji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenje-
nih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Občine Železniki (v nadaljevanju: sredstva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Železniki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proraču-
nu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Občine Železniki so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-

njanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo,

– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji – umet-
no osemenjevanje,

– preventivnim ukrepom veterinarske službe na živino-
rejsko usmerjenih kmetijah (zdravstveno varstvo domačih
živali),
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– sofinanciranju zavarovanja goveje živine,
– sofinanciranju prevozov mleka z oddaljenih kmetij,
– sofinanciranju vzdrževanja plemenskega žrebca,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite

čebel,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah

(nakup hladilnih naprav za mleko, nakup mlekovoda, nakup su-
šilnih naprav za krmo),

– podpori preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in

regionalnega značaja,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega pre-

bivalstva,
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promo-

cijo kmetijstva in podeželja.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje s stal-

nim prebivališčem v Občini Železniki in pravne osebe, ki se
ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja
kmetijstva in podeželja.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v

Občini Železniki se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij,
regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega
pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati
dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih
namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti
obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne
službe.

6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev

po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Železniki v obliki
javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski obči-
ne oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa
posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti

k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.

7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava komisija za kmetijstvo in gozdarstvo in izdela poročilo,
na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.

8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so

razdeljeni na naslednja področja:

1. ŽIVINOREJA
1.1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-

njanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje težjih pogojev obdelave

kmetijskih površin kot podpora za ohranjanje obdelovalnih povr-
šin oziroma izgleda kulturne krajine.

Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za območja s čisto ročno košnjo

hkrati z ročnimi deli pri sušenju in spravilu,
– do 5.000 SIT/ha za popasene kmetijske površine v str-

mih oziroma težje dostopnih terenih,
– do 7.000 SIT/ha za območja s košnjo z manjšimi speci-

alnimi kosilnicami, ročnim sušenjem in spravilom.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega

dostopa, nagib terena oziroma druge ugotovljene posebne oko-
liščine,

– skupna površina vseh parcel, za katere se uveljavlja sub-
vencija, mora znašati najmanj 0,2 ha,

– zemljišče mora biti pokošeno in pospravljeno do 15. av-
gusta,

– upravičenost do subvencije potrdi komisija za kmetijstvo
in gozdarstvo po predhodnem ogledu na terenu.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prosilcu, davčno številko in številko transakcij-

skega računa,
– kopijo katastrskega načrta z označenimi parcelnimi šte-

vilkami in katastrsko občino ter vrisano obdelano površino roč-
nega spravila oziroma popasene površine,

– podatke o velikosti in opis parcele (posestni list).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umet-

no osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja

s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo
mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih pleme-
njakov.

Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja

svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitet-

nih plemenjakov,
– do 50% upravičenih stroškov za organizirane ginekolo-

ške preglede kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene veterinarske or-

ganizacije.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko

usmerjenih kmetijah (zdravstveno varstvo domačih živali)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih

izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proiz-
vodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.

Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize krvi,
– antibiogrami s preventivo mastitisa.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo

navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov poobla-

ščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora
biti razvidna vrsta opravljene storitve).
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1.4. Sofinanciranje zavarovanja goveje živine
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje kmetov k čim večjemu števi-

lu zavarovanih živali, predvsem krav in brejih telic. S tem kmetje
zagotovijo pravočasno veterinarsko pomoč, s čimer se zmanjšu-
je izguba krav in brejih telic, izboljšuje pa se tudi zdravstveno
stanje.

Višina pomoči
Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov zavarova-

nja goveje živine (krave in breje telice).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun pooblaščene organizacije (zavarovalnice) na pod-

lagi sklenjenih zavarovalnih pogodb.
1.5. Sofinanciranje prevozov mleka z oddaljenih kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ohranitev proizvodnje mleka tudi na od-

daljenih kmetijah.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov oddaje mleka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.
1.6. Sofinanciranje vzdrževanja plemenskega žrebca
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotoviti, da plemenski žrebec ostane v

občini, kljub manjšemu številu kobil.
Višina pomoči:
– subvencija znaša do 70% upravičenih stroškov za posa-

mezen manjkajoči skok do potrebnih 30 skokov letno.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun kmetijsko svetovalne službe o številu pripuščenih

kobil.
1.7. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zašči-

te čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel

(preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelar-
stva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke
pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem
medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja

čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predlo-

žijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito

čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.

2. RASTLINSKA PRIDELAVA
2.1. Sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih

načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posa-
meznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za
izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo
živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in

krme.

3. SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNO-
STI NA KMETIJAH

Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejav-

nosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proiz-
vodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s
poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni

list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravlja-
nje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in
pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).

Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije

za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem
letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena
in obrtniška dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu,

plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno kon-
strukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo

objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo
objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnosti najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vla-
ganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kme-
tijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

4. UREDITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v

prostor (male agromelioracija, obnova travne ruše, ureditev pa-
šnikov)

Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših

zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne ograje, obnova travne
ruše, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter dru-
ga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal
oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje

drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanja
kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine
100.000/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za obnovo degradira-
ne travne ruše s preoravanjem in setvijo do višine 40.000 SIT/ha
urejene površine oziroma upravičeni stroški razpleveljene travne
ruše do višine 20.000 SIT/ha urejene površine,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika
za govedo in konje do višine 20.000 SIT/ha oziroma za postavi-
tev pašnika za drobnico do višine 40.000 SIT/ha, in sicer za
nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna

služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme.

5. INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE NA
KMETIJAH

5.1. Sofinanciranje nakupa hladilnih naprav za mleko
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšati kvaliteto mleka.
Višina pomoči:
– do 25% upravičenih stroškov nakupa bazena oziroma

maksimalno 120.000 SIT za kmetije v hribovskem območju
občine,

– do 35% upravičenih stroškov nakupa bazena oziroma
maksimalno 165.000 SIT za kmetije v višinskem območju
občine.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
– minimalni stalež petih krav,
– nakup naprave v tekočem koledarskem letu,
– upravičenec mora predložiti dokazilo o staležu krav,
– račun o nakupu naprave,
– upravičenec mora predložiti izjavo, da bo napravo upo-

rabljal vsaj pet let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne
zamenjave.

5.2. Sofinanciranje nakupa mlekovoda
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšava kvalitete molže in racionalizaci-

ja proizvodnje.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov nakupa mlekovoda oziro-

ma maksimalno 95.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči
– nakup naprave v tekočem koledarskem letu,
– račun o nakupu naprave,
– upravičenec mora predložiti izjavo, da bo napravo upo-

rabljal vsaj pet let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zame-
njave.

5.3. Sofinanciranje nakupa sušilnih naprav
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšati kvaliteto krme in racionalizacija

proizvodnje.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov nakupa naprave za volumi-

nozno krmo na topli zrak oziroma maksimalno 100.000 SIT,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa naprave za volumi-

nozno krmo na hladni zrak oziroma maksimalno 40.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o nakupu naprave.

6. PROJEKTI NA PODROČJU KMETIJSTVA
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko
kmetovanje.

Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave

rastlin pooblaščene organizacije do 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole eko-

loške pridelave v tekočem letu.

7. SOFINANCIRANJE CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celo-

stnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in sicer kot
soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).

Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne
infrastrkutre – na območju projekta CRPOV.

Višina pomoči:
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vredno-

sti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; loka-

cijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.

8. IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
8.1. Sofinanciranje programov izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce

kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kme-

tijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev
izobraževanja.

Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih pro-

gramov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravi-

čeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofi-

nanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno
ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustrez-
nimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma parti-
cipacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma uspo-
sabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev
izobraževanja,

– za udeležence izobraževanja (kmete) račun oziroma do-
kazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

8.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti po-

sameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela
– strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, pro-
mocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega

programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno

na novo).
8.3. Sofinanciranje dejavnosti pašnih skupnosti
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi pašnih skupnosti, ki zagotavljajo

obstoj paše še naprej, s tem pa poleg ekonomskega vidika
preprečujejo zaraščanje in ohranjajo krajino.

Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega

programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela.

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki spremlja in pre-
verja komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, lahko pa tudi druga
oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
navajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v
primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamen-
sko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določe-
nega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo
in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna ob-
čine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
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12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati pravilnik o

finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 24/02) in pravilnik o sofinanciranju težjih
pogojev obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki (Uradni
list RS, št. 24/02).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-4829/02
Železniki, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

3274. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Železniki

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravlja-
nje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je
Občinski svet občine Železniki na 32. redni seji dne 17. 7.
2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega

proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek

za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Železniki.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na osno-
vi sklepa Občinskega sveta občine Železniki objavi župan Ob-
čine Železniki.

2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občine Železniki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, nji-
hovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za
tekoče leto.

Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja komisije za malo gospodarstvo in trgovino določi župan
po sprejetju proračuna za tekoče leto.

3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega

gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za pri-

glasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za

vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje

velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za

dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smi-
selno upoštevajo.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prosto-
ri morajo biti na območju Občine Železniki.

4. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bo-

do dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.

5. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil
za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II. UKREPI

6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

1. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE ZA
DODELJEVANJE KREDITOV

Namen:
– materialne in nematerialne investicije
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, skle-

njeno med Občino Železniki in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosil-

ci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev,

– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v

Občini Železniki vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se realna obrestna mera za obresti, ki

zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih
posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva
(razen osebnih avtomobilov),

– prijavijo se lahko tudi občani, ki živijo na gorsko-višin-
skem območju občine in bodo svojo dejavnost opravljali kot
dopolnilno dejavnost.

Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do

4 odstotne točke za kredite nad 2,5 realno obrestno mero,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stro-

škov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za

gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, name-

njenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.

2. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV MALIH IN
SREDNJIH PODJETIJ (MSP)

Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in

doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarski-
mi subjekti in izdelki.

Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov

v tujini in doma,
– zahtevani pogoji: občina bo sofinancirala stroške naje-

tja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih
dokazil.

Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
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– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi
udeležbi na določenem sejmu.

3. SVETOVALNE STORITVE
Namen:
– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezo-

vanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionaliza-
cija in tehnološki razvoj.

Pogoji:
– koristniki (MSP) svetovalne storitve morajo s strani Ob-

čine Železniki pridobiti predhodno odobritev sofinanciranja,
– upravičenci občini predložijo dokazilo o izvedeni sveto-

valni storitvi (račun izvajalca svetovalne storitve).
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.

4. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen na RZZ najmanj en mesec pred dnem zaposli-

tve (razen za prvo zaposlitev),
– ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Železniki,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v kole-

darskem letu.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša

2000 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen

čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba znaša
1500 točk,

– delodajalec za zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ji
je to prva zaposlitev 1500 točk.

Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog
komisije za malo gospodarstvo in trgovino.

Višina točke za leto 2002 znaša 115 SIT.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za

dosego namena iz prvega odstavka četrte točke 6. člena pra-
vilnika.

Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti
po prejeti pomoči za ta namen.

5. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
Namen:
– cilj poklicnega izobraževanja je vzpodbujanje vajeniške-

ga razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževa-
nja.

Pogoji:
– pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogod-

ba med MSP in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z
dijakom ali študentom, s stalnim bivališčem v Občini Železniki.

Višina:
– do 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo

za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo

za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja,
– do 30% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je

določeno s pogodbo o izobraževanju.
Upravičeni stroški:
– izplačila mesečne nagrade,
– štipendije oziroma stroški šolanja.

6. SOFINANCIRANJE IZDELAVE POSLOVNEGA NAČR-
TA

Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do

20 zaposlenimi, ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju
Občine Železniki ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo
stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini
Železniki, in sicer enkrat v obdobju treh let.

Višina:
– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta

oziroma maksimalno 60.000 SIT.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje

in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev

poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.

III. KONČNE DOLOČBE

7. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku ve-

ljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih prora-
čunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni
dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že
dobil iz drugih virov.

8. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v

težavah in dopolnilne dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo,
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Subvencijo je mož-
no dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

9. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji

tega pravilnika preverja občinska uprava in s tem seznani komi-
sijo za malo gospodarstvo in trgovino. V primeru ugotovitve
nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan
vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik o

sofinanciranju izdelave poslovnega načrta podjetnikom in obrt-
nikom na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 24/02),
pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere malemu go-
spodarstvu (Uradni list RS, št. 52/02) in pravilnik o dodeljeva-
nju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 52/02).

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

nem listu RS, uporablja se od 1.  januarja dalje.

Št. 080-09-4830/02
Železniki, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.
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VLADA
3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste

Maribor–Lenart 7717
3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in dru-

gih pogojev za oddajo površin za izgradnjo ob-
jektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na
in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Dru-
žbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. 7735

3259. Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogo-
jev za oddajo in uporabo površin za opravljanje
spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na
katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti 7737

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih pla-
čujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila 7739

MINISTRSTVA
3261. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prav-

ne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtski-
mi sredstvi 7742

3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega pore-
kla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina 7744

3263. Pravilnik o merilih čistosti za aditive 7750

OBČINE

BELTINCI
3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bel-

tinci 7750
3265. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijske-

ga načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v
Občini Beltinci 7761

3266. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za industrij-
sko-obrtno cono Lipovci 7762

BLED
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 7764

VOJNIK
3268. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-

činskega proračuna za pospeševanje zaposlova-
nja v Občini Vojnik 7765

3269. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik 7766

VRHNIKA
3270. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika 7769

ZREČE
3271. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot

za volitve članov organov krajevnih skupnosti na
območju Občine Zreče 7769

3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 7770

ŽELEZNIKI
3273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob-
čini Železniki 7770

3274. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Železniki 7774

MEDNARODNE POGODBE
66. Zakon o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju

evropskih patentov (MKPEP) 773
– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne po-

godbe 871

VSEBINA

StranStran
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