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VLADA

3275. Sklep o imenovanju častnega konzula v
Katowicah

Na podlagi 23. in 28. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
7/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) in na
predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/02-7 z dne
6. 5. 2002 je Vlada Republike Slovenije na 74. seji dne
16. 5. 2002 sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula v Katowicah

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Katowicah

se imenuje Mieczysław Marian Barański.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-43/2002-2
Ljubljana, dne 16. maja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3276. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Katowicah

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) in na predlog
ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/02-7 z dne 6. 5.
2002 je Vlada Republike Slovenije na 74. seji dne 16. 5.
2002 sprejela

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Katowicah

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Katowicah na

čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega šlezijsko in malopolsko

vojvodstvo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Poljsko.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-43/2002-1
Ljubljana, dne 16. maja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podrobnejših lastnostih naložb
premoženja Prvega pokojninskega sklada ter o
podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in
njihovo usklajenost

Na podlagi 2. točke 22. člena zakona o Prvem pokoj-
ninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investi-
cijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za
finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o podrobnejših lastnostih naložb premoženja
Prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših

pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo
usklajenost

1. člen
V pravilniku o podrobnejših lastnostih naložb premože-

nja Prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih
za razpršitev teh naložb in njihovi usklajenosti (Uradni list
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RS, št. 51/00) se 2. točka prvega odstavka 4. člena spre-
meni tako, da se glasi:

»2. vrednostni papirji in enostranska oblikovalna upra-
vičenja, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vredno-
stnih papirjev v Republiki Sloveniji;«.

Za 2. točko se doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev v državi članici EU ali državi
članici OECD;«.

Dosedanje 3., 4., 5., in 6. točka postanejo 4., 5., 6.,
in 7. točka.

V drugem odstavku se besedilo »4. točke« nadomesti z
besedilom: »5. točke«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 438-26/02

Anton Rop l. r.
Minister

za finance
Soglašam!
Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

3278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu izračuna čiste vrednosti
premoženja in vrednosti enote premoženja
Prvega pokojninskega sklada

Na podlagi drugega odstavka 31. člena zakona o Pr-
vem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblašče-
nih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja
minister za finance v sodelovanju z ministrom za delo, druži-
no in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja
in vrednosti enote premoženja Prvega

pokojninskega sklada

1. člen
V pravilniku o načinu izračuna čiste vrednosti premože-

nja in vrednosti enote premoženja Prvega pokojninskega
sklada (Uradni list RS, št. 51/00) se v 2. členu drugi odsta-
vek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Čista vrednost premoženja Prvega pokojninskega
sklada se prvič izračuna na dan, ko poteče rok, do katerega
lahko imetniki pokojninskih bonov uresničijo pravico do za-
menjave pokojninskega bona za polico dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja in je Vlada Republike Slovenije opravila
vsa ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna za
prenos dodatnega in dopolnilnega premoženja na Prvi po-
kojninski sklad zaradi zamenjave za lastniške certifikate v
skladu s 14. členom ZPSPID.«.

2. člen
V 6. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se

glasi:

»(6) Vrednost enote premoženja se prvič izračuna na
dan, ko poteče rok, do katerega lahko imetniki pokojninskih
bonov uresničijo pravico do zamenjave pokojninskega bona
za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja in je Vlada
Republike Slovenije opravila vsa ustrezna razpolagalna prav-
na dejanja iz drugega odstavka 2. člena pravilnika o načinu
izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote pre-
moženja Prvega pokojninskega sklada.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 438-27/02

Anton Rop l. r.
Minister

za finance
Soglašam!
Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

3279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih ter elementih za
sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za
organizacijo in financiranje programa 9-letne
osnovne šole iz sredstev državnega proračuna

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe

o normativih in standardih ter elementih
za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga

za organizacijo in financiranje programa 9-letne
osnovne šole iz sredstev državnega proračuna

1. člen
V odredbi o normativih in standardih ter elementih za

sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in
financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev dr-
žavnega proračuna (Uradni list RS, št. 27/99 in 62/01) se
za 2. členom doda novi 2. a člen, ki se glasi:

»Tajnik šolske komisije za vodenje postopka nacional-
nih preizkusov znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraže-
valnega obdobja ima zmanjšano tedensko učno obveznost
pouka ali delovno obveznost svetovalnega dela :

– za 1 uro pouka ali 2 uri svetovalnega dela, če je
učencev 9. razreda do 28,

 – za 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega dela, če je
učencev 9. razreda od 29 do 84,

– za 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega dela,če je učen-
cev 9. razreda 85 in več.

Pomočniku ravnatelja šole, ki je tajnik šolske komisije,
se učna obveznost zmanjša za število ur iz prejšnjega od-
stavka, vendar ne pod 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega
dela.

Učitelj, ki je član predmetne komisije za pripravo nacio-
nalnih preizkusov znanja, ima lahko zmanjšano tedensko
učno obveznost za polni delovni čas, in sicer:
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– učitelj, član predmetne komisije za matematiko in
materni jezik, za 4 ure,

– učitelj, član predmetne komisije za tuji jezik, za 3 ure,
– učitelj, član predmetne komisije za ostale predmete,

za 2 uri.
Ravnatelju šole in pomočniku ravnatelja šole, ki je član

predmetne komisije, se učna obveznost lahko zmanjša v
skladu z določili iz prejšnjega odstavka, vendar pomočniku
ravnatelja ne pod 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega dela«.

 2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca se

določi glede na število učencev v posameznem oddelku
prvega razreda, in sicer:

15–23 učencev 10 ur
24–28 učencev 15 ur«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se

spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec se vključi v vzgojno-izobraže-

valno delo v obsegu 10 ur, če je v kombiniranem oddelku iz
dveh razredov najmanj 12 učencev, v oddelku za izvedbo
skupinskega dela z učenci iz treh in več razredov pa 10
učencev«.

3. člen
14. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi

odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca sistemizira
delovno mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvaja-
nja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma
na drug ustrezen način. Obseg delovne obveznosti in čas
trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede
na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč in število ur
nudenja fizične pomoči, ki je odvisno od trajanja pouka in
podaljšanega bivanja kolikor so učenci vanj vključeni.

Spremljevalec mora imeti štiriletno strokovno šolo ali
gimnazijo«.

4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »prehrane«

doda vejica, beseda »ter« se črta. Za besedilom »tehnike in
tehnologije« se dodata besedi »ter kemije«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
septembra 2002.

Št. 011-133/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3280. Pravilnik o spremembi odredbe o normativih in
standardih v glasbenih šolah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o normativih in standardih

v glasbenih šolah

I
V odredbi o normativih in standardih v glasbenih šolah

(Uradni list RS, št. 37/97 in 52/97) se v poglavju II v točkah
5.3. in 5.4. besedilo spremeni tako, da se glasi:

»5.3. Predšolska glasbena vzgoja in glasbena priprav-
nica 12 učencev (največ 15).

5.4. Balet, sodobni ples in plesna pripravnica 12 učen-
cev (največ 15).«

II
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
septembra 2002.

Št. 011-63/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije,
poklicne, srednje tehniške in strokovne šole

Na podlagi člena 34. zakona o gimnazijah (Uradni list
RS, št. 12/96 in 59/01) in 69. člena zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in
44/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole

1. člen
V pravilniku o šolskem koledarju za gimnazije, poklic-

ne, srednje tehniške in strokovne šole (Uradni list RS, št.
17/97 in 40/99) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:

»Če je 1. september petek, se pouk začne prvi nasled-
nji ponedeljek.«

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »31. maja«

vejica nadomesti s piko.
Črta se besedilo »organizirana priprava na maturo, po-

klicno maturo oziroma na zaključni izpit pa traja do roka,
določenega z navodili ministra.« in se nadomesti z besedi-
lom, ki se glasi:

»Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v petek, osem
dni pred izpitnim rokom za maturo, poklicno maturo oziroma
zaključni izpit, če se le-ta začne istočasno kot ostali zaključ-
ki izobraževanja. Organizirana priprava na maturo, poklicno
maturo oziroma zaključni izpit za zaključne letnike traja od
zaključka pouka, do roka, določenega z navodili ministra.«

3. člen
Prvi stavek drugega odstavka 4. člena se spremeni

tako, da se glasi:
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»Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do
konca novembra, drugo od 1. decembra do 10. marca,
tretje pa od 11. marca do konca organiziranega izobraževal-
nega dela oziroma do konca pouka za zaključne letnike.«

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko svet šole,

po predhodnem soglasju učiteljskega zbora in sveta star-
šev, določi za zaključne letnike dve ocenjevalni obdobji. V
tem primeru traja prvo ocenjevalno obdobje od 1. septem-
bra do 24. decembra, drugo pa od 25. decembra do konca
pouka.

Šola organizira prvo in drugo ocenjevalno konferenco
prvi dan po zaključku ocenjevalnega obdobja, oziroma naj-
kasneje pet dni po zaključku ocenjevalnega obdobja, če sta
vmes sobota in nedelja, tretjo pa najkasneje en dan pred
zaključkom pouka za zaključne letnike oziroma organizira-
nega izobraževalnega dela za ostale letnike.«

4. člen
V 6. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj, razen če

svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom
odloči drugače. Če ima šola dve izmeni, šola določi začetek
pouka glede na možnosti.«

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.

V novem tretjem odstavku se na koncu besedila pika
nadomesti z vejico. Doda se besedilo, ki se glasi: »vajenci
pa največ dvakrat.«

5. člen
Črta se 9. člen.

6. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vajencu, ki se izobražuje več kot devet mesecev,

mora biti zagotovljeno najmanj 8 tednov prostih dni v šol-
skem letu, od tega najmanj 14 dni v času poletnih počitnic.«

7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni z navodili ministra določeno drugače, se poklic-

na matura, zaključni izpit in drugi izpiti opravljajo v treh
izpitnih rokih:

– spomladanskem – med 3. junijem in 15. julijem;
– jesenskem – med 16. in 31. avgustom, popravni

izpiti zaključnega izpita in poklicne mature pa tudi med 20.
septembrom in 20. oktobrom. Razporeditev po dnevih oprav-
ljanja posameznih izpitov določi šola v letnem delovnem
načrtu;

– zimskem – med 1. februarjem in 1. marcem.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se

glasijo:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidati

s posebnimi potrebami in kandidati, ki so zaključili izobraže-
vanje kot odrasli, prvič opravljajo posamezne izpite poklicne
mature oziroma zaključnega izpita tudi v času med 20. sep-
tembrom in 20. oktobrom. To ne velja za pisna izpita iz 1. in
3. izpitne enote, ki ju morajo odrasli in kandidati s posebni-
mi potrebami opravljati v času, določenem s koledarjem
poklicne mature, ki ga v soglasju z ministrom sprejme Držav-
na izpitna komisija za poklicno maturo za vsako šolsko leto
posebej.

Matura se opravlja v dveh izpitnih rokih v skladu z
maturitetnim koledarjem, ki ga v soglasju z ministrom sprej-
me Republiška maturitetna komisija za vsako šolsko leto
posebej.

V času med 20. septembrom in 20. oktobrom lahko
drugič opravljajo praktični del zaključnega izpita tudi vajenci
zaključnih letnikov, ki so zaključili praktično izobraževanje
pri delodajalcu v juliju.«

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo novi
peti, šesti in sedmi odstavek.

V novem sedmem odstavku se na koncu besedila pika
nadomesti z vejico. Doda se besedilo: »razen za zaključni
izpit, poklicno maturo in maturo.«

8. člen
V tretji alinei drugega odstavka 14.a člena se besedilo

»v treh rokih« nadomesti z besedilom »v dveh rokih«.

9. člen
VII. poglavje in 15. člen se črtata.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-82/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3282. Pravilnik o nacionalnih etalonih

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o mero-
slovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo,
znanost in šport

P R A V I L N I K
o nacionalnih etalonih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa:
– izhodišča za vzpostavitev sistema nacionalnih etalo-

nov;
– pogoje za priznanje etalona za nacionalni etalon;
– vzdrževanje merilne sledljivosti;
– dejavnosti in obveznosti pravne osebe, ki je izvedla,

hrani in vzdržuje etalon (v nadaljnem besedilu: nosilec naci-
onalnega etalona), ki ga je Urad Republike Slovenije za
meroslovje (v nadaljnem besedilu: urad) priznal za nacional-
ni etalon;

– spremljanje izvajanja dejavnosti in izpolnjevanja ob-
veznosti nosilca nacionalnega etalona;

– elemente pogodbe, ki jo sklene urad z nosilcem
nacionalnega etalona;

– pogoje, pod katerimi urad hrani in vzdržuje nacional-
ne etalone.

II. IZHODIŠČA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
NACIONALNIH ETALONOV

2. člen
Urad načrtuje in zagotavlja sledljivost merjenja na med-

narodno raven ter prenos vrednosti merskih enot posamez-
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nih fizikalnih veličin v Republiki Sloveniji v meroslovnih labo-
ratorijih v sestavi urada ali v sodelovanju z meroslovnimi
laboratoriji pravnih oseb.

3. člen
Sistem nacionalnih etalonov v Republiki Slovenji teme-

lji na prednostni vzpostavitvi nacionalnih etalonov za osnov-
ne enote mednarodnega sistema merskih enot SI (v nada-
ljnem besedilu: SI sistem) z namenom, da se zagotovi sled-
ljivost čimvečjemu obsegu kalibracij in merjenj.

Nacionalni etaloni iz prejšnjega odstavka:
– se vzpostavijo najmanj na tisti ravni merilnih negoto-

vosti, ki jih omogočajo izvedbe s posredniškimi etaloni naj-
večje točnosti oziroma najmanjše merilne negotovosti za
dane fizikalne veličine;

– morajo zagotoviti prenos vrednosti v potrebnem ob-
močju fizikalne veličine in z najmanjšo dodano merilno ne-
gotovostjo;

– se vzpostavijo na način, da je zagotovljeno nemote-
no delovanje meroslovnega sistema v skladu z nacionalnimi
potrebami in zmožnostmi.

Urad usklajuje meroslovne aktivnosti nosilcev nacional-
nih etalonov, ki so povezane z določili tega pravilnika, in jim
omogoča sodelovanje pri ustreznih domačih in mednarodnih
meroslovnih aktivnostih.

III. POGOJI ZA PRIZNANJE ETALONA
ZA NACIONALNI ETALON

4. člen
Etalon se lahko prizna za nacionalni etalon pod pogo-

jem, da pravna oseba, ki je etalon izvedla in ga hrani ter
vzdržuje:

– predhodno pridobi akreditacijo, za opravljanje kali-
bracij, potrebnih za vzdrževanje merilne sledljivosti, v skladu
z ustreznim standardom;

– samostojno uporablja prostore, etalonsko, dodatno
in pomožno opremo, potrebno za vzdrževanje merilne sled-
ljivosti;

– razpolaga z izvirnimi prispevki svojega strokovnega
osebja pri vzpostavitvi merilne sledljivosti, bodisi v smislu
merilnih metod bodisi aparaturne in programske opreme, in
z bibliografijo z obravnavanega področja;

– ima izdelan pregled stanja in trenutnih oziroma krat-
koročnih ter dolgoročnih potreb za opravljanje kalibracij na
najvišji ravni v Republiki Sloveniji ter pregled stanja v svetu;

– ima izdelano strategijo razvoja kalibracijske dejavno-
sti v lastnem meroslovnem laboratoriju in glede na potrebe v
Republiki Sloveniji.

Akreditacijo iz prve alineje prejšnega odstavka mora
pravna oseba pridobiti pri akreditacijski službi podpisnici
ustreznega večstranskega sporazuma o medsebojnem priz-
navanju akreditacijskih listin.

Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena določi
raven merilne negotovosti in območje fizikalne veličine, za
katero bo pridobila akreditacijo, v skladu z izdelano strategi-
jo razvoja kalibracijske dejavnosti v lastnem meroslovnem
laboratoriju in glede na potrebe v Republiki Sloveniji.

IV. VZDRŽEVANJE MERILNE SLEDLJIVOSTI

5. člen
Vzdrževanje merilne sledljivosti pri nosilcu nacionalne-

ga etalona pomeni:

– redne kalibracije oziroma interkomparacije nacional-
nega etalona s primarnimi ali drugimi mednarodnimi etaloni
višjega reda;

– kalibracije delovnih etalonov z nacionalnim etalonim,
kalibracije drugih etalonov z delovnimi etaloni in kalibracije
drugih etalonov z nacionalnim etalonom;

– redno vzdrževanje nacionalnega etalona in dodatne
opreme, potrebne za delovanje etalona.

V. DEJAVNOSTI IN OBVEZNOSTI NOSILCA
NACIONALNEGA ETALONA

6. člen
Nosilec nacionalnega etalona mora opravljati nasled-

nje dejavnosti:
– nemoteno in stalno vzdrževati merilno sledljivost;
– aktivno delovati na področju meroslovja v okviru iz-

brane fizikalne veličine;
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in

svetovnim trendom na področju izbrane fizikalne veličine in
se jim v koordinaciji z uradom prilagajati;

– sodelovati pri pripravi standardov in tehničnih predpi-
sov, ki so povezani z etaloni;

– sodelovati v mednarodnih meroslovnih projektih in
interkomparacijah, kjer je to mogoče;

– izpolnjevati svoje obveznosti po pogodbi iz 10. člena
tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: pogodba).

7. člen
Nosilec nacionalnega etalona sme uporabljati etalon-

sko opremo, ki ima status nacionalnega etalona zgolj za:
– vzdrževanje merilne sledljivosti;
– interkomparacije in sodelovanje v mednarodnih ali

nacionalnih projektih;
– raziskave, povezane z izboljševanjem meroslovnih pa-

rametrov.
Opremo iz prejšnjega odstavka sme v navedene name-

ne uporabljati le strokovno osebje s seznama, ki je določen
v pogodbi.

8. člen
Urad lahko zahteva od nosilca nacionalnega etalona,

da sklene ustrezno zavarovalno pogodbo za škodo, ki jo s
svojo dejavnostjo lahko povzroči tretji osebi. Prav tako lahko
urad od nosilca nacionalnega etalona zahteva sklenitev za-
varovalne pogodbe za zavarovanje nacionalnega etalona in
druge potrebne opreme za vzdrževanje merilne sledljivosti
za primer okvare ali poškodbe med delom ali transportom.

VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI
IN IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI NOSILCA

NACIONALNEGA ETALONA

9. člen
Urad spremlja izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje ob-

veznosti nosilca nacionalnega etalona, ki so navedene v V.
poglavju tega pravilnika in v določilih pogodbe, na podlagi
predložene dokumentacije in kontrolnih pregledov.

Če se ugotovi, da prihaja pri delu nosilca nacionalnega
etalona do nepravilnosti oziroma odstopanj, lahko urad izda
odločbo o začasnem odvzemu priznanja etalona za nacio-
nalni etalon. Pri tem navede ugotovljena odstopanja in dolo-
či rok, v katerem morajo biti odstopanja odpravljena. Prav
tako urad začasno prekine sofinanciranje po pogodbi.
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Začasni odvzem priznanja etalona za nacionalni etalon
oziroma začasna prekinitev sofinanciranja lahko traja največ
12 mesecev. Če nosilec nacionalnega etalona do izteka
postavljenega roka ne odpravi ugotovljenih odstopanj, urad
razveljavi odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon in
razdre pogodbo o sofinanciranju. V tem primeru zahteva od
pravne osebe, kateri je bila razveljavljena odločba o prizna-
nju etalona za nacionalni etalon, vrnitev sredstev, izplačanih
v zadnjih 12 mesecih, skupaj z zamudnimi obrestmi.

V primeru hujših kršitev nosilca nacionalnega etalona
pri izvajanju dejavnosti in izpolnjevanju obveznosti lahko urad
razveljavi odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon
brez predhodnega začasnega odvzema priznanja etalona za
nacionalni etalon. Tudi v tem primeru zahteva od pravne
osebe, kateri je bila razveljavljena odločba o priznanju etalo-
na za nacionalni etalon, vrnitev sredstev, izplačanih v zadnjih
12 mesecih, skupaj z zamudnimi obrestmi.

VII. ELEMENTI POGODBE, KI JO SKLENE URAD
Z NOSILCEM NACIONALNEGA ETALONA

10. člen
Urad in nosilec nacionalnega etalona skleneta pogod-

bo s katero določita zlasti:
– način financiranja dejavnosti nosilca nacionalnega

etalona;
– lastninska razmerja glede opreme, če jo sofinancira

urad;
– zavarovanja, ki jih mora skleniti nosilec nacionalnega

etalona;
– dokumentacijo, ki jo mora predložiti nosilec nacio-

nalnega etalona;
– najboljše merilne zmogljivosti;
– postopek obveščanja urada o spremembah, poveza-

nih z izvajanjem dejavnosti in izpolnjevanjem obveznosti no-
silca nacionalnega etalona iz V. poglavja tega pravilnika in
določil pogodbe;

– seznam strokovnega osebja iz drugega odstavka
7. člena tega pravilnika, vključno z navedbo odgovorne
osebe laboratorija in njegovega namestnika;

– način podaljšanja pogodbe.
K pogodbi mora biti predložen izvod akreditacijske listi-

ne s prilogami.

VIII. POGOJI, POD KATERIMI URAD HRANI IN VZDRŽUJE
NACIONALNE ETALONE

11. člen
Urad hrani in vzdržuje nacionalne etalone s smiselno

uporabo določil tega pravilnika.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 49/96).
Odločbe o priznanju etalona za nacionalni etalon, ki so

bile izdane na podlagi odredbe iz prejšnjega odstavka, osta-
jajo še naprej v veljavi.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-37/02
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3283. Minimalna plača za mesec avgust 2002

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

M I N I M A L N O  P L A Č O
za mesec avgust 2002

Minimalna plača za mesec avgust 2002 in nadaljnje
mesece je 101.611 SIT.

Št. 663-02-001/02-044
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

3284. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na
področju gospodarskih dejavnosti od vključno
meseca avgusta 2002 dalje

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

K O L I Č N I K
povišanja plač zaposlenih v RS po splošni

kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
in po kolektivnih pogodbah na področju

gospodarskih dejavnosti od vključno meseca
avgusta 2002 dalje

Količnik povišanja izhodiščnih plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po
kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti
od vključno meseca avgusta 2002 dalje, je 1,042.

Št. 663-02-001/02-047
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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3285. Količnik povišanja plač zaposlenih, za katere
velja kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno
meseca avgusta 2002 dalje

Na podlagi drugega odstavka 1. člena aneksa h kolek-
tivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 99/01) minister za delo, družino in
socialne zadeve objavlja

K O L I Č N I K
povišanja plač zaposlenih, za katere velja

kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno

meseca avgusta 2002 dalje

Količnik povišanja izhodiščnih plač zaposlenih, za ka-
tere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
v RS, in osnove za določanje plač, ki so določene z zakoni
od vključno meseca avgusta 2002 dalje, je 1,026.

Št. 663-02-001/02-046
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

3286. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od vključno avgusta 2002
dalje

Na podlagi 4. člena zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 19/97) minister za delo, družino in soci-
alne zadeve objavlja

O S N O V O
za določanje plač in drugih prejemkov

iz delovnega razmerja od vključno
avgusta 2002 dalje

V skladu s 3. členom zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 19/97) je osnova za določanje plač in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja od 1. avgusta 2002
dalje bruto 167.673 SIT oziroma neto 107.068 SIT.

Št. 663-02-001/02-049
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3287. Ugotovitveni sklep o višini dnevnice za službena
potovanja v državi

Na podlagi določil 4., 7. in 8. točke 42. člena kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99 in 99/01) je
Odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1
Dnevnica za službeno potovanje v državi, določena s

kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Repu-
bliki Sloveniji, je od 1. avgusta 2002 dalje:

– 4.363 SIT, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 2.180 SIT, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.518 SIT, če traja potovanje od 6 do 8 ur.

2
Nadomestilo za ločeno življenje, določeno s kolektivno

pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveni-
ji, je od 1. avgusta 2002 dalje:

– 28.656 SIT, za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 35.024 SIT, za nadomestilo stroškov prehrane.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/02-048
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.

Za Vlado
Republike Slovenije

dr. Vlado Dimovski l. r.

3288. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi
tarifni razred

Na podlagi določil 1. člena aneksa h kolektivni pogod-
bi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 99/01) je Odbor za spremljanje kolektivne po-
godbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za

negospodarske dejavnosti je od 1. avgusta 2002 dalje
50.713 SIT.
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3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
načinu in obsegu upoštevanja posameznih
postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah
postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških
instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu
kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice

Na podlagi 1. do 3. točke 109. člena zakona o zavaro-
valništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02) izdaja
Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu
in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter

lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala

in kapitalske ustreznosti zavarovalnice

1. člen
V sklepu o načinu in obsegu upoštevanja posameznih

postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastno-
stih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Ura-
dni list RS št. 3/01, 68/01 in 22/02) se v tretjem odstavku
2. člena besedo »dveh« nadomesti z besedo »treh«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. julija 2002.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/02-045
Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.

Za Vlado
Republike Slovenije

dr. Vlado Dimovski l. r.
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3290. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov –
SKL2002

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom
in s 7. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00,
21/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov –
SKL2002

1. člen
V obrazcih St-22, St-23, St-24, St-25, St-26, St-27,

St-28, St-30, St-31, St-32, St-33/A, St-33/B, St-34/A, St-
34/B, St-35, St-36, St-50, St-53, ki so priloga sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002 (Ura-
dni list RS, št. 8/02; v nadaljevanju: SKL2002) in so njegov
sestavni del, se doda novo vrstico z zaporedno številko
vrstice 29, v katero se v drugi stolpec vpiše besedilo »dodat-
no nezgodno zavarovanje«, med opombe navedenih obraz-
cev pa se doda besedilo »Zavarovanje pod zap. št. 29 je
vključeno tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj«.

2. člen
3. člen sklepa SKL2002 se spremeni tako, da se v

zadnjem stavku črta besedilo »St-41/G,«.

3. člen
Obrazce St-29, St-41/A do St-41/G, ki so priloga skle-

pa SKL2002 in so njegov sestavni del, se nadomesti z obraz-
ci St-29, ST-41/A do St-41/F, ki so priloga tega sklepa.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. julija 2002.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

3291. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejših pravilih za izračun minimalnega
kapitala zavarovalnic

Na podlagi 4. točke 109. člena zakona o zavarovalniš-
tvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02) izdaja
Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o podrobnejših pravilih za izračun
minimalnega kapitala zavarovalnic

1. člen
V sklepu o podrobnejših pravilih za izračun minimalne-

ga kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 3/01 in 68/01)
se v tretjem odstavku 14. člena besedo »dveh« nadomesti z
besedo »treh«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. julija 2002.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

3292. Ugotovitveni sklep o veljavnosti kolektivne
pogodbe za lesarstvo Slovenije

V skladu s točko D uvodnih določil kolektivne pogodbe
za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) in aneksa h
kolektivni pogodbi za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št.
13/97) pogodbene stranke izdajajo naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Veljavnost kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
(Uradni list RS, št. 67/95) se podaljša za eno leto, to je do
31. 8. 2003, oziroma do sklenitve nove pogodbe.

Ljubljana, dne 12. junija 2002.

Podpisniki:

SINLES-Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik

Danilo Vedlin l. r.

GZS – Združenje lesarstva
Predsednik UO

Peter Tomšič l. r.

Neodvisnost – KNSS
Konfederacija novih sindikatov Slovenije

Predsednik
Drago Lombar l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za lesarstvo

Predsednik
Nedeljko Gregorič l. r.

sopristopnik k pogodbi:
Konfederacija sindikatov
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
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OBČINE

BREŽICE

3293. Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski
terminal Obrežje

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 72/93, 6/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US) ter 16. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je
Občinski svet občine Brežice na 32. seji dne 6. 5. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Gospodarski terminal

Obrežje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski

terminal Obrežje, ki ga je izdelal CRP d.o.o. Brežice pod
številko ZN 040-UB/2001, ki obravnava območje ob nase-
lju Obrežje, avtocesti Ljubljana–Zagreb in mejnem prehodu
Obrežje.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
Obrazložitev
Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
Ocena stroškov za izvedbo
odlok

B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe

in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–1990 1:5000

2. Katastrski načrt 1:1000
3. Geodetska podloga 1:1000
4. Arhitektonsko zazidalna situacija 1:1000
5. Prerez terena A–A, B–B, 1:1000
6. Situacija infrastrukture 1:1000
7. Prometna situacija 1:1000
8. Načrt gradbenih parcel 1:1000
9. Situacija zakoličbe 1:1000
10. Ukrepi za obrambo in zaščito 1:1000

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje se nahaja v katastrski občini Obrežje.
Meja severnega dela ZN se prične na skrajnem severo-

zahodnem delu območja pri lomnih točkah T76 in T77, kjer

poteka po delu parcelne meje parc. št. 203/1, potem se
meja nadaljuje proti jugu do lomne točke T71 in prečka
parc. št. 203/1 in 200/1, potem poteka proti zahodu po
obstoječi parcelni meji parc. št. 200/5 do lomne točke
T60, nato se obrne proti jugu, kjer prečka parc. št. 200/5,
200/2 in 190/2 in se spet nadaljuje proti zahodu po delu
parcelne meje parc. št. 190/1 do lomne točke T47. Naprej
meja prečka parc. št. 190/1 do lomne točke T48 in spet
poteka po delu parcelne meje parc. št. 190/1 do lomne
točke T49, kjer se obrne proti jugu, prečka parc. št. 190/1
do lomne točke T51.

Od te točke meja spremeni smer proti vzhodu in pote-
ka po delu parc. št. 190/1, 185/1, 183/1, 155/2, 153/1
in 149 do lomne točke T5, kjer spet spremeni smer proti
severu in poteka po delu parc. št. 1893/13, 158, 163,
172, 181/2, 180/2, 180/1, 1893/16 in pri lomni točki
T12 spremeni smer proti zahodu, kjer poteka delno po
parc. št. 195, 178/3, 178/4, 203/19.

Pri lomni točki T24 spremeni smer proti jugu do lomne
točke T25, kjer poteka po delu parc. št. 197/1. Od lomne
točke T25 do T76 meja poteka delno po parcelni meji parc.
št. 197/2 in 203/1.

Območje vključuje še naslednje parc. št.: 197/4, 196,
195, 1893/15, 1893/14, 155/1, 180/3 k.o. Obrežje.

Meja južnega dela zazidalnega načrta se prične pri
lomni točki T7 na severozahodnem delu območja. Meja
poteka proti jugu in prečka parc. št. 153/1, 149/1, 149,
148/3, 148/5, 148/1, 1893/13, 43/1. Pri lomni točki
T21 meja spremeni smer proti vzhodu in poteka delno po
parcelni meji parc. št. 43/1 ter prečka parc. št. 44/1 in
45/1. Pri lomni točki T20 meja spremeni smer proti severu
in prečka naslednje parc. št.: 45/1, 44/1, 43/1, 1893/19,
1893/13, 148/6, 148/4, 148/1, 148/5, 148/3 in 149.
Pri lomni točki T31 se meja nadaljuje proti zahodu do lomne
točke T7 in prečka parc. št. 149 in 153/1.

Površina območja znaša 11,3 ha.
Sestavni del opisa meje območja urejanja je načrt grad-

benih parcel s prikazom meje območja zazidalnega načrta in
s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na obravnavanem območju so dovoljene naslednje de-

javnosti:
Severni del zazidalnega načrta:
– stanovanjske, kmetijske dejavnosti za lastne potre-

be, storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno posre-
dništvo, promet, skladiščenje in zveze, gostinstvo, trgovina,
predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, ki
ne bodo ekološko sporne ter dejavnosti javne uprave.

Južni del zazidalnega načrta:
– storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno po-

sredništvo, promet, skladiščenje in zveze, gostinstvo, trgo-
vina, dejavnosti javne uprave.

5. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče.
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6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja

izraba prostora:
Južni del zazidalnega načrta:
– poslovno-skladiščni objekti,
– poslovni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– garaže,
– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

Območje namenjeno za avto-moto-tehnično bazo:
– bencinska črpalka,
– poslovni objekti,
– prenočitveni objekti,
– servisne delavnice,
– skladišča, deponije,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– garaže,
– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

Območje namenjeno za skladiščne dejavnosti:
– poslovno-skladiščno-proizvodni objekti,
– poslovni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

Območje namenjeno za gostinsko dejavnost:
– motel,
– trgovina,
– bencinska črpalka,
– poslovni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– garaže,
– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

Območje namenjeno za trgovsko dejavnost:
– objekti gostinstva,
– prenočitveni objekti,
– trgovina, nakupovalni center,
– bencinska črpalka,
– poslovno-skladiščni objekti,
– poslovni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– garaže,

– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

Območje namenjeno za stanovanjsko obrtne dejavnosti:
– stanovanjski objekti,
– stanovanjsko-poslovno-obrtni, kmetijski objekti,
– objekti gostinstva,
– objekti trgovine,
– bencinska črpalka,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine, parkirišča,
– prostori za posode za smeti,
– gospodarski objekti namenjeni za kmetijske dejavno-

sti,
– garaže,
– zelenice,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.
Horizontalni gabariti objektov so lahko različnega tlori-

sa z možnostjo dodajanja različnih volumnov znotraj površi-
ne namenjene za razvoj objekta(ov). V območju namenje-
nem za stanovanjsko-obrtne dejavnosti so dovoljene maks.
velikosti stanovanjskih objektov 200 m2 in min 70 m2, obrt-
nih delavnic ali gospodarskih poslopij maks. 380 m2 in min.
120 m2. Dopustna je združitev stanovanjskega in obrtnega
dela objekta. Objekti so lahko večjih površin tako, da se
kombinirajo posamezni volumni npr. v obliki črke »L« vendar
znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov). Gradbena
linija definira odmik objektov od prometnih površin, oziroma
rob ob katerem mora biti postavljena ena fasada, ali del
fasade objekta.

Vertikalni gabariti objektov so maks. etažnosti: klet (vko-
pana), pritličje, nadstropje in podstrešje. Kota slemena ne
sme presegati 10,60 m nad koto urejenega terena. Za
posamezne objekte ni potrebno upoštevati vse etaže.

Konstrukcija objektov je možna: zidana, betonska,
montažna, kovinska ali kombinirana.

Kota pritličja je za vsak posamezni objekt navedena v
grafični prilogi zazidalna situacija. Tolerance za vse objekte
znašajo ±0,20 m

Streha se oblikuje svobodno, razen na območju name-
njenem za stanovanjsko obrtne objekte, kjer je v osnovi
simetrična dvokapnica z možnostjo dodajanja različnih ele-
mentov, ki so podrejeni osnovni dvokapni strehi, naklona
35°–40°. Osvetlitev podstrešij je po izbiri projektanta.

Kritina je možna iz različnih materialov razen plastike,
pocinkane pločevine in drugih bleščečih materialov. Barva
je poljubna. Na območju namenjenem za stanovanjsko-obrt-
ne dejavnosti je dovoljena uporaba opečne kritine, opečno
rdeče barve.

Fasada se svobodno oblikuje. Dovoljena je kombinaci-
ja največ treh materialov in barv.

Oblikovanje odprtin na fasadi je po izbiri projektanta.
Na območju namenjenem za stanovanjsko-obrtne dejavno-
sti so fasade videzom prilagojene obstoječi pozidavi.

Kolenčni zid je maks. 0,80 m, ni obvezen za izvedbo.
Gradbena linija je določena v grafični prilogi Arhitek-

tonsko zazidalna situacija. Gradbena linija definira odmik
objektov od prometnih površin ali parcelnih meja, oziroma
črto, ob kateri mora biti postavljena ena fasada, ali del
fasade objekta.

Površina za razvoj objekta(ov) je določena v grafični
prilogi Arhitektonsko zazidalna situacija in predstavlja zemlji-
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šče, na katerem je možno širiti objekt ali zgraditi ločene
objekte pod pogoji, ki jih določa ta odlok. V posameznih
primerih stavbišče predstavlja površino za razvoj objekta(ov).

7. člen
Parkirišča so asfaltirana na vsaki parceli posebej. Par-

kirišča je možno nadkriti z lahkimi nadstrešnicami ali pergo-
lami.

Peš površine so asfaltirane ali tlakovane.

8. člen
Nadstrešnice so objekti, ki so odprti z vseh strani,

nadkrite s streho, ki je oblikovana po določilih tega odloka.
Dovoljene so na vseh območjih zazidalnega načrta do maks.
površine 25 m2, razen na območju namenjenem za skladi-
ščne dejavnosti in v primerih nadkritja parkirišč za osebne
avtomobile, kjer so lahko tudi večje.

Pergole so objekti, ki so transparetni z vseh strani, brez
strehe, možno jih je zazeleniti s plezalkami.

9. člen
Zelenice:
– ob meji zazidalnega načrta in obstoječe stanovanj-

ske pozidave se zasadi pas visokega drevja in nizkega grmi-
čevja. Zeleno bariero ni potrebno zasaditi kadar ureditve
predstavljajo nadaljevanje obstoječe dejavnosti na novo par-
celo ali funkcionalno zaokrožitev obstoječega dvorišča;

– na zahodni strani območja namenjenega za skladi-
ščne dejavnosti, ob interni cesti se zasadi drevored visoke-
ga drevja in nizkega grmičevja;

– ob severni meji zazidalnega načrta se zasadi pas
visokega drevja in nizkega grmičevja;

– na vsaki parceli posebej se hortikulturno uredijo po-
vršine namenjene za zelenice.

11. člen
Ograje:
– na območju namenjenem za skladiščne dejavnosti in

avto-moto-tehnično bazo se postavi transparentna ograja
višine do 2,50 m;

– na zahodni meji parcele namenjene za skladiščno
dejavnost, proti parceli z motelom se postavi netransparen-
tna ograja do višine 2,5 m;

– na območju namenjenem za trgovske in gostinske
dejavnosti je prepovedano postavljanje ograj, razen ograj v
obliki žive meje višine do 1,2 m;

– na območju namenjenem za stanovanjsko-obrtne
dejavnosti so dopustne ograje v obliki žive meje do višine
1,20 m;

– na parkirišču namenjenem za parkiranje nevarnih sno-
vi in tekočin se zgradi varnostni betonski zid do višine 2,5
m. Zid je potrebno obvezno obarvati. Dovoljena je uporaba
največ treh barv v tonski skali, ki so prilagojene obstoječi
gradnji.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

12. člen
Promet
Na območju zazidalnega načrta GTO se zgradijo inter-

ne ceste, ki imajo naslednji karakteristični prerez:
– vozišče 2 x 3,30 m,
– robni pas 2 x 1,0 m.
– v kombinaciji s hodnikom za pešce širine 1,20 m.

Vse prometnice in parkirišča so v asfaltni izvedbi.
Na območju namenjenem za stanovanjsko obrtne de-

javnosti je min. širina vozišča 2,75 m.
Ob internih cestah severnega platoja gospodarskega

terminala se uredi komunalni koridor širine 3 m na vsako
stran vozišča, v katerem se lahko položijo komunalni vodi,
zgradijo hodniki za pešce, robni pasovi prometnic, postavi
prometna signalizacija in podobno. Kolikor to zahtevajo te-
hnične rešitve se komunalna infrastruktura lahko položi zu-
naj koridorja.

Severni plato se priključi na krožišče (predvideno z
uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška
vas – Obrežje) z dvema internima cestama in na deviacijo 1-
18c – povezovalna cesta do čistilne naprave Obrežje (pred-
videna z uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odse-
ku Krška vas – Obrežje):

– zgradi se zahodna priključna interna cesta, ki poteka
od krožišča proti obrtno-stanovanjskemu območju, kjer se
lomi in obkroži območje namenjeno za motel ter se spet
priključi na krožišče, v dolžini 410 m. Ob zahodnem in
severnem delu vozišča se zgradi obojestranski pločnik, ob
vzhodnem delu vozišča le enostranski,

– zgradi se vzhodna interna cesta, ki poteka od devia-
cije 1-18c (povezovalna cesta do čistilne naprave Obrežje)
proti severu, do zadnjega poslovno-skladiščnega objekta, v
dolžini 300 m. Ob vozišču na zahodni strani se zgradi eno-
stranski pločnik.

Južni plato se priključi na cestno omrežje v križišču
deviacije 1-18c (povezovalna cesta do čistilne naprave Obre-
žje) in vzhodne interne ceste severnega platoja. Dolžina
ceste je 50 m. Ob vozišču se zgradi obojestranski pločnik.

Obrtno-stanovanjsko območje se priključi z interno ce-
sto z enostranskim pločnikom dolžine 210 m na zahodno
interno cesto severnega platoja.

Minimalni radiji krivin so na osnovnem omrežju cest
Rmin = 15 m, na območju stanovanjsko-obrtnih dejavnosti
pa je Rmin = 8 m.

Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki
zaradi invalidov.

Parkirišča za osebna vozila so dim. 2,40 m x 5 m,
parkirišča tovornjakov morajo upoštevati dolžino vlačilcev L
= 15 m, zgradijo se pod kotom 45° v vzporedni medsebojni
razdalji 7 m (širina proste poti med parkirišči).

Na območju skladiščnih dejavnosti se uredijo krožne
poti okoli objektov, ki s svojimi tehničnimi elementi morajo
omogočiti nemoten promet gasilskih vozil.

13. člen
Vsi komunalni in energetski ter ostali infrastrukturni

priključki do posameznega objekta morajo biti zgrajeni na
pripadajoči parceli.

14. člen
Vodovod – hidrantno omrežje
Na območju zazidalnega načrta se zgradi primarni

cevovod vodovoda premera ∅ 150 mm od priključitve na
primarno vodovodno omrežje MMP Obrežje pri objektu
št. 33 (carina, policija) proti severu v dolžini 470 m. Nanj
se priključi sekundarno vodovodno omrežje premera
∅ 100 mm, ki poteka vzdolžno po severnem platoju (2 x
300 m). Na primarnem in sekundarnem vodovodnem
omrežju se postavijo nadzemni hidranti v medsebojni raz-
dalji maks. 80 m.

V območju namenjenem za stanovanjsko-obrtne dejav-
nosti se na skrajni severozahodni parceli del obstoječega
vodovoda prestavi.
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Za področje južnega dela zazidalnega načrta in obmo-
čja namenjenega za Avto-moto-tehnično bazo, je v skladu z
že zakupljeno kapaciteto vodovodnega sistema Jesenice –
V. Dolina na razpolago Qsred = 0,5 l/s in požarne vode 15
l/s, za preostali del območja zazidalnega načrta Gospodar-
ski terminal Obrežje pa je investitor pred izdajo gradbenega
dovoljenja dolžan sofinancirati povečanje kapacitet vodovo-
dnega sistema.

15. člen
Vodovodni priključki
Vodovodni priključki predvidenih objektov se zgradijo

od sekundarnega cevovoda do priključnih jaškov na posa-
meznih lastniških parcelah. V vodovodnih jaških se montira-
jo vodomerni števci.

Vodovodni jaški se dimenzionirajo in zgradijo po navo-
dilih upravljavca vodovoda in se ločijo glede na porabo
(gospodinjstva – dejavnosti).

16. člen
Kanalizacija
Kanalizacijsko omrežje zazidalnega načrta mora biti di-

menzionirano na način, da upošteva kasnejšo priključitev
kanalizacije naselja Jesenice na predvideni sistem znotraj
zazidalnega načrta.

Na območju se zgradi ločen sistem kanalizacije.

Meteorna kanalizacija
Odvajanje meteornih voda z območja ZN se deli v tri

dele:
– odvajanje meteornih vod z južnega platoja se uredi z

izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 175 m in priključi-
tvijo le-te na predvideni meteorni kanal, ki poteka po severni
meji južnega platoja GTO. Meteorni kanal je predviden z
uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška
vas – Obrežje,

– odvajanje meteornih vod s severnega platoja (razen
Avto-moto–tehnične baze) se uredi z izgradnjo meteorne
kanalizacije, ki vodi meteorne vode z območja proti zbirne-
mu kanalu meteornih vod ob deviacija 1-18c (povezovalna
cesta do čistilne naprave Obrežje, ki je predvidena z uredbo
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas –
Obrežje) do meteornega kanala (ki je predviden z uredbo o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas –
Obrežje), v dolžini 440 m zahodnega kraka meteorne kana-
lizacije in 280 m vzhodnega kraka meteorne kanalizacije.

– meteorna kanalizacija Avto-moto–tehnične baze se
zgradi ločeno od preostalega dela meteorne kanalizacije
območja v dolžini 250 m zbirnega kolektorja in 330 m
zbirnih kanalov. Meteorna kanalizacija območja se zaključi z
lovilcem olj, ki ima hkrati funkcijo zadrževalnega bazena
razlitih nevarnih tekočin v območju Avto-moto–tehnične ba-
ze. Prečiščene meteorne vode se iz lovilca olj izlivajo v
odprti meteorni kanal (predviden z uredbo o lokacijskem
načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje), ki vodi
meteorne vode mimo ČN Obrežje v reko Savo. Lovilec olj (in
zadrževalni bazen) Avto-moto–tehnične baze mora biti
opremljen z zapornim ventilom za preprečevanje iztoka ne-
varnih tekočin v odprte vodotoke.

Odvajanje meteornih voda z drugih površin, kjer je mož-
no onesnaženje voda je potrebno izvesti preko lovilcev olj.

Fekalna kanalizacija
Ob internih prometnicah se zgradijo zbirni kanali. Na

njih se izvedejo priključni jaški predvidenih objektov. Zbirni
kanali vodijo odpadne vode proti zbirnemu kolektorju odpa-
dnih vod, ki se zgradi ob deviaciji 1-18c (povezovalna cesta

do čistilne naprave Obrežje) in se priključi na zbirni kolektor
(predviden z uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Krška vas – Obrežje) območja MMP Obrežje (ki
odvaja odpadne vode proti čistilni napravi Obrežje):

– odvod fekalnih vod južnega platoja se priključi na
odvod fekalnih vod MMP Obrežje (predviden z uredbo o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas –
Obrežje), ki poteka po jugozahodni strani platoja. Zgradijo
se kanalizacijski priključki in revizijski jaški na omenjenem
fekalnem vodu MMP Obrežje,

– odvod fekalnih vod s severnega platoja se uredi z
izgradnjo dveh krakov fekalne kanalizacije. Zahodni krak je
dolžine 350 m in odvaja odpadne vode z obrtno-stanovanj-
skega območja, nakupovalnega centra in motela. Vzhodni
krak je dolžine 260 m in odvaja odpadne vode z poslovno-
skladiščno-proizvodnih objektov in območja Avto-moto-te-
hnične baze.

Fekalne vode se vodijo preko opisanih kanalov na či-
stilno napravo Obrežje.

17. člen
Odpadki
Na območju je predvideno ločeno zbiranje odpadkov

(komunalni, posebni, nevarni) in sekundarnih surovin (papir,
steklo, plastika …).

Odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih predpiše
upravljavec odvoza odpadkov in se postavijo na dostopno
mesto ob interni cesti. Odvažajo se s smetarskimi vozili na
deponijo komunalnih odpadkov.

18. člen
Elektroenergetsko omrežje
Zgradi se:
– nova trafo postaja 1 x 630 kVA locirana v središču

kompleksov;
– novo VN kabelsko omrežje za zankasto povezavo

nove TP – Mejni prehod z novo TP – GT Obrežje in nadaljnjo
povezavo na TP Jesenice II. (I.);

– novo NN kabelsko omrežje za napajanje objektov in
sicer se zaključena celota objektov južnega dela napaja iz
nove TP – Mejni prehod, severni del GTO pa se napaja iz
novo projektirane TP – GT Obrežje.

Zgradi se javna razsvetljava kot:
– cestna razsvetljava znotraj kompleksa GT – Obrežje

s svetilkami na stebrih višine H=10 m, ki se postavijo v
razmaku D=40m;

– parkiriščna razsvetljava okoli objektov, ki se projekti-
ra in izvede v sklopu zunanje ureditve posameznih objektov.

Cestna razsvetljava se napaja iz posebne omarice in
“požigališčem”, ki se locira ob novi TP – GTO Obrežje.

19. člen
Ogrevanje in plinovod
Ogrevanje predvidenih objektov je individualno ali sku-

pinsko za zaključene funkcionalne celote s centralnim ogre-
vanjem in lastnimi kotlovnicami na kurilno olje ali plin. Po
izgradnji

plinovodnega omrežja je možna priključitev in rekon-
strukcija ogrevanja z zemeljskim plinom iz plinovodnega
omrežja. Na območju se do izgradnje plinovodnega omrežja
lahko postavijo začasne plinske cisterne, ki oskrbujejo več
parcel.

20. člen
TK omrežje
Južni del GTO, t.j. objekti neposredno ob mejnem

prehodu, se priključujejo s posebno vejo iz obstoječega
kabelskega razvodišča (KR).



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 2. 8. 2002 / Stran 7797

Severni del zazidalnega načrta se tudi s posebno vejo
priključuje iz obstoječega kabelskega razvodišča.

Na vseh križanjih cestišč se TK kanalizacija izvede z
povečano zaščito cevi z obbetoniranjem.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

21. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– ustrezni radij prometnic, minimalno 4 m;
– strelovodna zaščita;
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite;
– izvedba dvoplaščnih cistern za tekoče gorivo (izven

objekta) ali enoplaščnih, vgrajenih v poseben prostor v ob-
jektu.

22. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov na in-

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

23. člen
Zaščita okolja in hrup
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materia-

la, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi

tehnološkimi vodami onesnaževale okolje.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden

kot nepropustna skleda.
Prostor za parkiranje vozil z nevarnimi tekočinami se

izvede kot nepropustna skleda.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovolje-

nih ravneh hrupa za posamezna območja zazidalnega načr-
ta, in sicer:

– južni plato zazidalnega načrta: III. stopnja varovanja;
– območje namenjeno za avto-moto-tehnično bazo: IV.

stopnja varovanja;
– območje namenjeno za skladiščne dejavnosti: IV.

stopnja varovanja;
– območje namenjeno za gostinsko dejavnost: III. stop-

nja varovanja;
– območje namenjeno za trgovsko dejavnost: III. stop-

nja varovanja;
– območje namenjeno za stanovanjsko obrtne dejav-

nosti: III. stopnja varovanja.
V času gradnje in obratovanja objektov je potrebno

izvajati monitoring hrupa in v primeru prekoračitve dovolje-
nih vrednosti je potrebno izvesti ukrepe za preprečitev hrupa
na obstoječe stanovanjsko območje. Monitoring ni potre-
bno izvajati v primeru gradnje stanovanjskega ali kmetijsko-
gospodarskega objekta.

Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spu-
ščati v kolektor le preko lovilca olj in maščob.

Na delu terminala, kjer se bodo ustavljala vozila, ki
prevažajo nevarne snovi, je potrebno urediti odvodnjavanje
ter zajem eventualno iztekajočih snovi ločeno od ostalega
dela parkirišč tako, da bo omogočen ločen tretman in pre-
prečeno onesnaževanje okolja.

24. člen
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Celotno območje zazidalnega načrta, ki je arheološko

pozitivno območje je potrebno v celoti arheološko raziskati.

Arheološke raziskave je potrebno narediti pred pridobi-
tvijo gradbenega dovoljenja za posamezni poseg v prostor v
skladu s faznostjo izvedbe zazidalnega načrta.

25. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob ureditvi platojev zazidalnega načrta je potrebno od-

kopano zemljo uporabiti za nasutja v območju zazidalnega
načrta. Odvečni material se uporabi za ureditev zelenic ali za
sanacijo degradiranega prostora.

26. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe

za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na peš pločnike ob objektu

z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

27. člen
I. etapa:
– ureditev južnega platoja zazidalnega načrta z vso po-

trebno infrastrukturo;
– izgradnja komunalnih naprav povezana z izgradnjo

ploščadi mejnega prehoda in deviacijo 1-18c, od krožišča
do čistilne naprave;

– izgradnja vseh zbirnih kanalov in vodov komunalne in
energetske infrastrukture ter prometnih priključkov do južne
meje severnega platoja zazidalnega načrta.

II. etapa:
– urediti severni plato zazidalnega načrta z vso potre-

bno infrastrukturo postopoma v skladu z interesi investitor-
jev, vendar v funkcionalno-tehnično-tehnoloških sorazmer-
nih enotah.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.

29. člen
Izvajalec je dolžan, da v času gradnje zagotovi varen

prometni režim.
Pri izdaji lokacijske odločbe in odprtju obrtne dejavno-

sti mora investitor pridobiti pisno soglasje sosedov mejašev
in Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem.

30. člen
Pred ali sočasno z izgradnjo objektov morajo investitor-

ji zgraditi ustrezno cestno in komunalno ter energetsko in-
frastrukturo. Obratovanje posameznih objektov pred izgrad-
njo ustrezne infrastrukture ni dovoljeno.

Po izdelavi projektne dokumentacije za sekundarno
infrastrukturno opremo in pridobitvi podlag za primarno in-
frastrukturno opremo ustrezni občinski organ sprejme pro-
gram opremljanja stavbnih zemljišč, s katerim določi obseg
in delež za posamezno stavbno zemljišče.
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31. člen
Za čas izgradnje in obratovanja gospodarskega termi-

nala je prepovedano uporabljati obstoječe stanovanjske poti
znotraj naselja Jesenice na Dolenjskem in Obrežje.

VIII. TOLERANCE

32. člen
– tolerance za horizontalne gabarite so definirane zno-

traj površine namenjene za razvoj objekta(ov);
– tolerance za kote pritličja objektov znašajo ±0,20 m;
– pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja

organizacije programa po etažah in določitve vhodov v ob-
jekte;

– možna so odstopanja od predvidenih vhodov na po-
samezne parcele vendar tako, da je vhod min. 6 m oddaljen
od križišča cest, oziroma min. 1 m od parcelne meje;

– dopustne so spremembe tras posameznih infrastruk-
turnih vodov in priključkov na parcelo, zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

– dovoljena so odstopanja od obodne parcelacije zazi-
dalnega načrta v primeru kadar meja zazidalnega načrta
poteka po obstoječih parcelnih mejah z namenom ureditve
meja (uskladitev uživalne in katastrske meje) in ob soglasju
mejašev,

– zunaj gradbene linije so dovoljeni le manjši zamiki
fasade (do 25% fasadne površine, največ 5 m), razen pri
objektu motela, kjer je dovoljeno, da se objekt vsaj v eni
točki drži gradbene linije,

– zunaj gradbene linije in površine za razvoj objekta(ov)
je dopustno postaviti nadstrešnice, začasne objekte, pergo-
le, plinske cisterne, cisterne za olje, posode za smeti, ute in
ostale ureditve na koti urejenega terena do maks. višine
0,4 m (pešpoti, peskovnik …).

IX. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Do zgraditve in ureditve območja zazidalnega načrta

ostanejo zemljišča v kmetijski rabi.

34. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe.

35. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha za območje

zazidalnega načrta veljati odlok o pomožnih objektih za po-
trebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 17/86
in Uradni list RS, št. 65/95, 24/97, 71/97) in odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
(Uradni list SRS, št. 38/87, 25/88, 38/87 in Uradni list
RS, št. 37/94, 29/96, 50/98).

36. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora Občine Brežice.

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

listu RS.

Št. 352-500/01
Brežice, dne 6. maja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA

3294. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Cankova

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 ) in 112. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je
Občinski svet občine Cankova na 3. izredni seji dne 18. 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 Cankova

1. člen
V statutu Občine Cankova se v 2. členu doda nov

odstavek, ki se glasi: V Občini Cankova živi avtohtono nase-
ljena romska skupnost. Položaj in pravice romske skupnosti
se urejajo v skladu z zakonom.

2. člen
V 14. členu, se drugi odstavek spremeni in dopolni

tako, da se besedica »devet« nadomesti z besedico
“enajst“. Pripadniki romske skupnosti imajo enega pred-
stavnika v občinskem svetu.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-03/02
Cankova, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CELJE

3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališčih

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 16. 7. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec,

industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališčih

I. SPLOŠNI DOLOČILI

1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88
ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se s
spremembami in dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogo-
jev za območje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob odla-
gališčih (projekt Razvojni center – Planiranje d.o.o. št.
659/02) spreminjajo Prostorski ureditveni pogoji za obmo-
čje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (pro-
jekt Razvojni center Celje, št. 034/88, Uradni list SRS, št.
15/90) ter sprememba odloka objavljena v Uradnem listu
RS, št. 20/01).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Ogorevc, odla-

gališče Vrhe in gozd ob odlagališčih, ki so bili izdelani v letu
1988 v mejah tedanje Občine Celje se spremenijo tako, da
se iz njih izvzame območje Mestne občine Celje, v preosta-
lem delu, ki zajema območje Občine Štore, pa ostane PUP
s pripadajočim odlokom neizpremenjen.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
2. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni
list RS, št. 15/90) se spremeni tako, da se za drugim
odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:

»Meja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališčih v območju Mestne občine Celje se spremeni
tako, da poteka na severnem delu po severnem robu lokal-
ne ceste Slance – Bukovžlak – Proseniško št. 034010,
nato se ob zahodnem robu parcele 570/2 obrne proti jugu,
poteka ob robu poljskih poti 1500/1 in 1501/1, preseka
parceli 562/1 in 1476/2 in delno parcelo 564. Dalje pote-
ka meja po severnem robu parcele 564, prečka parcele
565/1, 1476 v osrednjem delu parcele 565/4 zavije proti
jugu po vzhodnem robu parcel 565/2 in 625/1, prečka
parcele 625/4, 626/1, 1476, 626/3 in 627/1. Nato se
meja zopet obrne proti jugu tako, da teče delno po mejah
parcel 643, 642, 698, 715, 719, 722, 723, 731, 692,
691, 688, 687/1, 743/1, 743/2, 743/3, 746/5. Na
vzhodnem robu parcele 742 se združi z mejo Občine Štore
in poteka dalje po meji med občinama ob vzhodnih robovih
parcel 742, 743, 745, 743/1, dalje po južnih robovih par-
cel 688, 691, 692, 731, 728, 726/6, 726/5, 721 in
720/2. Tu meja območja PUP zapusti mejo med občinama
in zavije proti severu po robovih parcel 715, 720/1, 640/1,
638, 637/2, 537/1, 588/1, 588/2, prečka lokalno cesto

Slance – Bukovžlak – Proseniško št. 034010 in se zaključi
na njenem severnem robu, ki predstavlja parcelo 1502/3.
Vse navedene parcele ležijo v k. o. Bukovžlak.

III. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Vsa merila in pogoji glede namembnosti posegov v

prostor, komunalnega urejanja, varovanja okolja, naravne in
kulturne dediščine, določanje velikosti funkcionalnih zem-
ljišč in drugi pogoji se uporabljajo smiselno za območje
Mestne občine Celje v skladu z osnovnim odlokom, navede-
nim v 1. členu tega odloka.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-9/2002-8
Celje, dne 16. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-
ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega
odlagališča v Bukovžlaku

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) na seji dne 16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih
za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje

komunalnega odlagališča v Bukovžlaku

I. SPLOŠNI DOLOČILI

1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88
ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se s
spremembami in dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogo-
jev za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komu-
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nalnega odlagališča v Bukovžlaku (projekt Razvojni center –
Planiranje d.o.o. Celje št. 634/92 spremenijo prostorski
ureditveni pogoji za tehnološko-ekološko sanacijo in rekulti-
viranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku (proj. RC-
Planiranje št. 176/87-88).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo tekstualni in gra-

fični del in se nanašajo na spremenjeno mejo obstoječega
območja komunalnega odlagališča v Bukovžlaku.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
3. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega
odlagališča v Bukovžlaku (Uradni list RS, št. 17/92) se
spremeni in dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda
nov odstavek, ki glasi:

»Meja sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih
ureditvenih pogojev se spremeni tako, da se ureditveno
območje prostorskih ureditvenih pogojev razširi za parcele
562/1 del, 562/2, 563, 564 del, 1426 del in 569/1, k. o.
Bukovžlak.«

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
TER KRAJINSKO–URBANISTIČNO OBLIKOVANJE

POSEGOV V PROSTOR

4. člen
4. člen se spremeni in dopolni tako, da se za sedmo

alineo prvega odstavka dodajo nove alinee, ki glasijo:
– razširjeno območje obravnavanih prostorskih uredi-

tvenih pogojev je namenjeno za ločeno zbiranje kosovnih
komunalnih odpadkov za potrebe občanov in predstavlja
tako imenovano reciklacijsko dvorišče,

– zaradi bližine parka spomina je potrebno obstoječe
zbirališče kosovnih odpadkov prestaviti, kar je v skladu z
izhodišči ureditvenega načrta Park spomina Teharje. Reci-
klacijsko dvorišče je zasnovano kot prometna zanka, ki pred-
stavlja odcep od obstoječe servisne ceste, ob njej pa so ob
vratarnici nanizani pokriti kontejnerji za ločeno zbiranje raz-
ličnih kosovnih odpadkov,

– velikost zbirnega centra z vsemi manipulacijskimi po-
vršinami znaša ca. 2500 m2, celotna površina mora biti
asfaltirana in ograjena, oziroma ustrezno zavarovana,

– objekt vratarnice je lahko poljubno zasnovan, lahko
je ali zidan ali tipski kontejner s pogojem, da so materiali
odporni pred požarom. Kontejnerji morajo biti tipski atestira-
ni, pokriti z ustrezno oblikovano nadstrešnico.

IV. MERILA ZA KOMUNALNO UREJANJE

5. člen
6. člen se dopolni z novimi alineami, ki glasijo:
– reciklacijsko dvorišče mora biti opremljeno z vso po-

trebno komunalno infrastrukturo, prav tako mora ustrezati
vsem okoljevarstvenim zahtevam glede emisij v okolje. Mete-
orne in zaledne vode morajo biti preko lovilcev olj speljane v
obstoječo meteorno in fekalno kanalizacijo, celotno območje
mora biti opremljeno s hidrantnim omrežjem in drugo potre-
bno gasilno opremo. Kontejnerji za nevarne odpadke: bateri-
je, akumulatorje, barve, lake in drugo morajo biti atestirani in
opremljeni z vsemi predpisanimi varnostnimi ukrepi,

– bivši zbirni center za individualne odpadke je potre-
bno po ureditvi novega opustiti in urediti v skladu s pogoji
ureditvenega načrta za Park spomina Teharje (proj. št.
343/94-95 RC-Planiranje, Uradni list RS, št. 9/95).

V. KONČNE DOLOČBE

6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka predstavlja dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev za tehnološko in ekološko
sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukov-
žlaku (proj. RC – Planiranje št. 176/87-88) in je stalno na
vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-9/2002-8
Celje, dne 16. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01)
na seji dne 16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra
»Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88
ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se
spremeni in dopolni zazidalni načrt rekreacijskega centra
»Na Golovcu« (projekt Zavod za napredek gospodarstva
Celje, št. 68/67, odlok o zazidalnem načrtu je bil objavljen v
Uradnem vestniku Celje št. 30/68, kasnejše spremembe
odloka pa v Uradnem listu SRS, št. 10/76, 8/78, 19/85,
1/87 in v Uradnem listu RS, št. 1/92, 57/98, 55/00 in
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58/01) po projektu, ki ga je pod št. 431/02 izdelalo podje-
tje URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o.
iz Velenja.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta rekreacij-

skega centra »Na Golovcu« – za območje stanovanjske
gradnje se nanašajo na večinoma še nepozidano ureditveno
območje med Travniško in Jamovo ulico v Celju na južnem
pobočju Golovca.

Odlok o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« (Uradni vestnik Celje, št. 30/68) se spremeni
tako, da se za 2. členom dodajo novi členi, ki glasijo:

II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
TER SEZNAM PARCEL

2.a člen
Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta zajema območje, ki ga na zahodu omeju-
je vzhodni rob Travniške ulice parc. št. 1005/1 v dolžini ca.
200 m, dalje poteka meja po severnih robovih parcel
1004/1, 1000, 999/2, 998, 997 in zavije proti vzhodu do
stičišča z Jamovo ulico parc. št. 1704/2. Ob zahodnem
robu Jamove ulice poteka meja v dolžini ca. 230 m proti
jugu in ob južnem robu parcele 988 zavije proti zahodu, kjer
se zaključi ob vzhodnem robu Travniške ulice.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta zajema naslednje parcele v katastrski občini
Sp. Hudinja: 988/1, 988/4, 988/5, 988/6, 989, 990/1,
990/2, 990/3, 990/4, 990/5, 991/1, 991/2, 992,
993/1, 993/2, 994/2, 995, 996/1, 996/2, 996/3, 997,
998, 999/1, 999/2, 999/3, 994/1, 1000, 1001/1,
1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, del 1005/1.

Velikost ureditvenega območja sprememb in dopolni-
tev ZN meri 25.741m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

2.b člen
Obravnavano ureditveno območje je namenjeno izključ-

no stanovanjski pozidavi s pomožnimi objekti, ki so name-
njeni za potrebe bivanja.

IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
NAČRTOVANEGA OBMOČJA

2.c člen
Na obravnavanem ureditvenem območju so dovoljeni

naslednji posegi v prostor:
(1) Prometne ureditve:
Predvidene prometne ureditve so naslednje:
– izvedba glavne napajalne ceste a-a z enostranskim

hodnikom za pešce, s priključevanjem na Travniško in Ja-
movo ulico,

– izvedba podaljška ceste a-a z obračališčem a1,
– rekonstrukcija vzhodnega dela Travniške ceste: raz-

širitev na širino 5,5m ter izvedba enostranskega hodnika za
pešce,

– izvedba internih napajalnih dovoznih cest b in c.
(2) Gradnja novih objektov:
Spremembe in dopolnitve ZN opredeljujejo možnost

izgradnje do 28 individualnih stanovanjskih hiš. Ob upošte-
vanju toleranc za združevanje parcel je število objektov lah-
ko tudi manjše.

Znotraj ureditvenega območja so dovoljene izvedbe
vrtnih ut in bazenov za osebno uporabo s površino do 50m2.
Pri obstoječih in predvidenih objektih so dovoljene izvedbe
vetrolovov, pregol in zimskih vrtov.

(3) Posegi na obstoječih objektih:
Za obstoječe objekte, ki so zgrajeni z ustreznimi dovo-

ljenji, velja možnost rekonstrukcij, nadzidav in prizidav pod
pogoji za oblikovanje novih objektov. Dovoljena je tudi nado-
mestna gradnja obstoječih objektov s pogojem, da se jim ne
spreminja namembnost.

(4) Druge ureditve:
Predvidene so ureditve hodnikov za pešce tam, kjer je

to predvideno v projektu iz 1. člena tega odloka, ter ureditve
zelenic in zasaditev. Na južnem robu obravnavanega uredi-
tvenega območja je predvidena izvedba pešpovezave v smeri
vzhod–zahod od Travniške do Jamove ceste, ki jo je načel-
no mogoče tudi dodeliti kot dodatno funkcionalno zemljišče
parcelama 13 in 14.

2.č člen
(1) Za oblikovanje novih individualnih stanovanjskih ob-

jektov veljajo praviloma naslednje usmeritve:
– namembnost: stanovanjskih objekt
– tloris okvirno: 10m x 9m, dovoljeni so izzidki, ki

pa ne smejo presegati 1/3 dolžine
daljše stranice objekta, ter ne smejo
bistveno porušiti ostalih razmerij
na fasadah;

– etažnost: (na strmejših legah obvezno)
klet + pritličje + izkoriščeno
podstrešje;

– streha: simetrična dvokapnica s poudarjeno
glavno smerjo slemena, ki poteka
praviloma vzporedno s terenskimi
plastnicami oziroma z daljšo
stranico objekta; dovoljena je
izvedba dodatnih streh nad
izzidanimi deli objekta, s smermi
slemen pravokotno na poudarjeno
glavno smer slemena; naklon
strešin 30° do 35°; za vse objekte
je obvezna opečna barva kritine.

(2) Za oblikovanje predvidenih individualnih stanovanj-
skih objektov je dovoljeno upoštevati tudi naslednje usme-
ritve:

Dovoljeno je moderno in aktualno oblikovanje objek-
tov ob upoštevanju ugotovljenih značilnosti okoliške pozi-
dave ter stanovanjske funkcije predvidenih objektov. Do-
voljeno je:

– oblikovanje razgibane, neformalne tlorisne zasnove
objekta, ki pa ne sme presegati s tolerancami dovoljenih
tlorisnih gabaritov,

– oblikovanje razgibane etažnosti objekta tako, da se
prilagaja terenu, ne sme pa presegati višinskih gabaritov
sosednjih objektov,

– oblikovanje razgibane strehe, z več strešinami, ne-
obveznim naklonom strešin in z višinskimi poudarki; strešni
izzidki in višinski poudarki ne smejo biti polkrožnih, stožča-
stih in piramidastih oblik,

– oblikovanje neformalnih fasad, pri čemer pa niso
dovoljene ločne arkadaste konstrukcije,

– uporaba sodobnih materialov v konstrukciji in obde-
lavi fasad.

To usmeritev za oblikovanje je potrebno uporabiti tudi
pri dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov, vendar
tako, da bo nov del objekta tvoril z obstoječim delom objek-
ta oblikovno celoto.
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(3) Za oblikovanje nadzidav in prizidkov k obstoječim
objektom veljajo naslednjo pogoji:

– namembnost: povečava stanovanjskih prostorov,
ureditev sedeža podjetja v primeru
samozaposlitve, ne pa tudi
poslovnih dejavnosti

– tloris: je lahko oblikovan le znotraj
zazidljivega območja toleranc

– etažnost: klet + pritličje + izkoriščeno
podstrešje

– streha: mora biti prilagojena strehi
obstoječega objekta.

2.d člen
Tolerance za parcelacijo, umestitev objekta na parce-

lo, izvedbe uvozov do objektov ter za oblikovanje objektov
so grafično prikazane na graf. prilogi št. 6.2 v projektu iz
1. člena tega odloka.

(1) Tolerance pri parcelaciji so naslednje:
Dovoljeno je lastniško združevanje parcel skladno z

nakazanimi možnostmi znotraj območja toleranc, ob upošte-
vanju pogojev:

– da se na združeni parceli zgradi le en objekt ter
izvede le en uvoz, ob upoštevanju vseh drugih pogojev
glede toleranc,

– v primeru združitve parcel postane prej nezazidljivo
območje med sosednjima, po ZN predvidenima objektoma
zazidljivo ob upoštevanju vseh drugih pogojev za tolerance.

(2) Tolerance pri umestitvi objekta na parcelo so na-
slednje:

Objekt je dovoljeno umestiti na parcelo znotraj oprede-
ljenega zazidljivega območja ob upoštevanju pogojev:

– osnovna zazidana površina objekta je okvirno 90m2

(10m x 9m), razen za objekt z evid. št. 28, kjer je lahko
največ 80m2 (10m x 8m),

– dovoljena je izvedba izzidkov oziroma povečava
osnovnega tlorisa ob pogojih, da se zazidanost zemljišča
izvede znotraj zazidljivega območja ter da dodana zazidana
površine ne presega ca. 50m2 oziroma znaša skupna zazi-
dana površina ca. 140m2 (90m2 + ca. 50m2).

Zazidanost oziroma objekt ne sme segati v območje, ki
je opredeljeno kot nezazidljivo območje.

V primeru združitve dveh parcel je mogoča zazidana
površina do 250m2 ob pogoju upoštevanja odmikov med
objekti, ki so določeni v grafični karti ’prikaz toleranc‘. Kot
tolerance so pri objektih na strmem terenu mogoče tudi
samostojno stoječe vkopane garaže.

(3) Tolerance pri izvedbi uvoza na parcelo so nasled-
nje:

Območje toleranc pri uvozih je nezazidljivo; znotraj te-
ga območja je dovoljena izvedba uvoza do objekta ob upoš-
tevanju pogojev:

– z ZN so določene dimenzije uvoza: širina 4m, min.
r = 3,5 do 5m,

– na območju dovoljene izvedbe uvoza je dovoljena
izvedba samo enega dovoza, ki je pogojen z uvozom v
garažo,

– pri objektu z evid. št. 28 je možnost uvoza v garažo
tudi iz južne strani.

(4) Tolerance pri oblikovanju novih objektov so nasled-
nje:

Tolerance pri tlorisnih merah objektov (zazidljivost) so
določene v točki 2. tega člena.

Tolerance pri etažnosti so naslednje: pri objektih z
evid. št. od 11 do 17 je dovoljena tudi izvedba objekta brez
kletne etaže.

Tolerance pri izvedbi strehe so naslednje:
– za objekte z evid. št. od 11 do 17 in 28 je dovoljena

orientacija glavne smeri slemena strehe tudi pravokotno na
smer kot je določena na grafičnih prilogah v projektu iz
1. člena tega odloka,

– za objekte z evid. št. od 1 do 10 ter od 18 do 27 je
obvezna orientacija glavne smeri slemena strehe kot je dolo-
čena z zazidalno zasnovo v projektu iz 1. člena tega odloka,

– za vse objekte velja možnost za izvedbo frčad, ki pa
ne smejo biti krožnih oblik.

(5) Za objekte oziroma parcele in dovoze, kjer ni naka-
zana možnost toleranc, je obvezna izvedba parcelacije, uvo-
za na parcelo ter umestitve objekta na parcelo skladno z
zazidalno zasnovo v projektu iz 1. člena tega odloka.

2.e člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz

1. člena tega odloka in so obvezni. Pred pričetkom zakolič-
be je potrebno vse kote preveriti na terenu.

Funkcionalna zemljišča so določena na graf. prilogi št.
11 v projektu iz 1. člena tega odloka.

V. KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA

2.f člen
Prometno omrežje
Znotraj ureditvenega območja je predvidena izvedba

glavne napajalne ceste a-a v širini 5m z enostranskim hodni-
kom za pešce v širini 1,6m, s priključevanjem na Travniško
in Jamovo ulico. V podaljšku ceste a-a je predvidena izved-
ba podaljška ceste z obračališčem a1. Zaradi povečanega
prometa je predvidena rekonstrukcija vzhodnega dela Trav-
niške ceste z razširitvijo na širino 5,5m ter izvedba enostran-
skega hodnika za pešce v širini 1,6m. Za dostop do parcel
se izvedeta interni napajalni dovozni cesti b-b in c-c v širini
3,5m. Na južnem robu obravnavanega ureditvenega obmo-
čja je predvidena izvedba tlakovane pešpovezave širine 1,6m
v smeri vzhod–zahod od Travniške do Jamove ceste.

Vodovodno omrežje
Na ureditvenem območju ZN je potrebna izgradnja vo-

dovodnega omrežja, ki se navezuje na obstoječe črpališče.
Vse prestavitve, križanja, dimenzioniranje vodovodnih odse-
kov, požarni hidranti morajo biti obdelani v dokumentaciji
PGD, PZI za vodovod, pri tem je potrebno upoštevati pogoje
upravljalca vodovoda.

Kanalizacijsko omrežje
Zahodni del območja se odvodnjava v mešanem siste-

mu na obstoječo kanalizacijo. Za vzhodni del območja je
predvidena izvedba ločenega sistema odvajanja komunalnih
in meteornih voda.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustre-
zajo MDK (Uradni list RS, št. 35/97). Objekte je dovoljeno
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje samo preko ja-
škov. Morebitno dodatno obremenjene odpadne vode iz
objektov morajo biti speljane preko lovilcev olj in maščob,
lovilcev bencina in vnetljivih tekočin v javno kanalizacijo.

Meteorne vode s streh je potrebno speljati preko pe-
skolovov v javno kanalizacijo. Padavinske in odpadne vode s
povoznih površin je potrebno zbirati preko cestnih rešetk v
zbirnem jašku in jih voditi preko lovilca olj in bencina v javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 55/97).

Za izvedbo kanalizacije je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo. Pri izdelavi projektne dokumentacije je po-
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trebno upoštevati določila iz upravljalca kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave.

Elektro omrežje
V ureditvenem območju ZN je predvidena kabelska

izvedba elektroomrežja in javne razsvetljave. Lokacijo tran-
sformatorske postaje in druge pogoje za izvedbo elektro-
omrežja določi v soglasju upravljalec elektro omrežja.

Za izvedbo električnega omrežja je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo, v skladu s pogoji upravljalca elek-
trooomrežja.

Telefonsko omrežje in CATV
Za izgradnjo telefonskega omrežja je potrebno izdelati

projektno dokumentacijo, ki mora biti izdelana v skladu s
pogoji upravljalca telekomunikacijskih naprav.

Za priključevanje predvidenih objektov na telefonsko
omrežje je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

– potrebno je upoštevati obstoječe telefonsko omre-
žje,

– za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja
je potrebno pridobiti soglasje upravljalca telefonskega omre-
žja.

Ogrevanje in plinovod
Ogrevanje objektov bo urejeno s priključitvijo na toplo-

vodno omrežje oziroma plinovodno omrežje, skladno s po-
goji upravljalca. Za izvedbo toplovodnega in (ali plinovodne-
ga omrežja) je potrebno izdelati ustrezno projektno doku-
mentacijo, v skladu s pogoji upravljalcev.

Odpadki
Predvideno je zbiranje odpadkov s hišnimi posodami

za smeti pri vsakem objektu; prostor za smetnjak mora biti
ob robu parcele, ograjen, tlakovan in ozelenjen.

Za namestitev smetnjakov in režim odvažanja smeti je
potrebno upoštevati določila odloka o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 67/99).

Ob hodnikih za pešce je ob robovih potrebno postaviti
zadostno število košev za smeti.

VI. VARSTVO OKOLJA

2.g člen
Tla in vode
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-

tov in izvedbo prometnih površin in zunanjih ureditev, je
potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.

Pri vseh posegih v ureditvenem območju ZN je potre-
bno upoštevati naslednje vodnogospodarske pogoje:

– pri vseh posegih v prostor je predvideti ukrepe, ki
bodo preprečevali onesnaževanje voda,

– upoštevati je lego obstoječih komunalnih vodov in pri
projektiranju novih je zagotoviti predpisane medsebojne ho-
rizontalne in vertikalne odmike, ter za priključek na obstoje-
če komunalne vode pridobiti soglasja upravljavcev,

– ureditev kanalizacije naj bo izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi,

– pri izbiri ustreznega načina čiščenja odpadnih vod je
potrebno upoštevati pogoje, ki jih predpisuje uredba o emi-
siji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Zrak
Predvideni objekti v ureditvenem območju ZN ne sme-

jo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka (prah,

SO2, ipd). Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s pri-
ključevanjem na toplovodno oziroma plinovodno omrežje.
Do izgradnje le-tega je za ogrevanje objektov zahtevana
uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka.

Hrup
Ureditveno območje ZN je opredeljeno v II. stopnjo

varstva pred hrupom (II. območje), za katero so v 5. členu
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) določene mejne dnevne in nočne ravni
hrupa, in sicer nočna raven: 45 dBA (od 22. do 6. ure) in
dnevna raven: 50 dBA (od 6. do 22. ure).

Predvideni objekti znotraj ureditvenega območja ZN so
namenjeni stanovanjem ter ne bodo predstavljali virov pove-
čanega hrupa. Vplivi povečanega hrupa se pričakujejo iz
sosednjega ureditvenega območje na vzhodni strani (obmo-
čje urejanja po ZN RC Celje, št. proj. 495/00), kjer so
predvidene ureditve športno-rekreacijskih površin (športni
stadion). Za ublažitev teh vplivov so znotraj ureditvenega
območja ZN po tem odloku predvideni protihrupni ukrepi z
zasaditvijo grmovnic na posameznih parcelah v pasu proti
Jamovi cesti, oziroma proti območju stadiona.

Na osnovi meritev hrupa in obratovalnega monitoringa,
ki je obvezen za sosednje ureditveno območje športno re-
kreacijskih površin, je potrebno preveriti potrebnost izvedbe
pasivne protihrupne zaščite. V primeru, da bi bilo stanje
hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene
ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti sani-
rati z ustreznimi tehničnimi ukrepi.

Požarna varnost
V zazidalni zasnovi ZN so upoštevani pogoji s področja

varstva pred požari. K vsem objektom je omogočen dovoz
urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki
morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z
gasilskimi vozili (nosilnost, ipd.). Požarna voda bo zagotov-
ljena z izgradnjo hidrantnega omrežja.

VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN

2.h člen
Zelene površine in zunanje ureditve
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka

je osnova za podrobnejšo obdelavo zasaditve v projektih
zunanjih ureditev javnih površin (ceste, hodniki za pešce,
zelenice).

Brežine predvidenih nasipov ob objetih se morajo za-
ključiti na nivoju terena na parcelni meji.

Postavljanje žičnih in betonskih ograj ni dovoljeno, do-
voljena je postavitev lesenih ograj ali zasaditev z živico do
višine 1,80 m, ograje so lahko izjemoma tudi zidane izvedbe
do višine 1,80 m arhitektonsko primerno oblikovane in ob-
vezno ozelenjene. Ob križiščih cest mora biti zagotovljena
preglednost cest in višine ograj prilagojene pogoju upravljal-
ca cest.

Zasaditev parcele je prepuščena lastniku parcele. Do-
voljena je postavitev lesenih ut do tlorisne velikosti 10m2 in
bazenov za osebno uporabo s površino do 50m2. Dovolje-
na je postavitev pesjakov kot samostojnih objektov, ob
upoštevanju pogoja, da je objekt odmaknjen od parcelne
meje 4m; manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika
sosednje parcele. Na vrtni strani parcele je dovoljena ure-
ditev kompostišča.
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Geotehnični pogoji
Geotehnične pogoje temeljenja posameznih objektov

in izvedbo drugih ureditev v ureditvenem območju ZN mora
pridobiti vsak investitor pred izdajo dovoljenja za gradnjo
oziroma za poseg v prostor oziroma bodo podani v projektu
za opremo stavbnih zemljišč.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN

2.i člen
Načeloma velja, da je pred odpiranjem novih zemljišč

za gradnjo oziroma pred začetkom izgradnje novih objektov
obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za nor-
malno funkcioniranje območja.

Etapnost priprave in ureditve stavbnih zemljišč znotraj
ureditvenega območja ZN bo določena v skladu z investicij-
skimi programi investitorjev ter v skladu z načeli urejanja
območja.

Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin ne-
spremenjena s pogojem, da se lahko izvajajo posegi, ki
omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano reali-
zacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

2.j člen
Investitorji morajo pri izvajanju ZN, pri gradnji in uporabi

objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določi-

lih tega odloka;
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objek-

tov, kot so določene s tem odlokom.

X. KONČNE DOLOČBE

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

čeni v ZN iz 1. člena tega odloka. Do pričetka gradenj
predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zem-
ljišč nespremenjena.

2.l člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse

pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka oziroma tekstualnega dela zazidalnega načrta.

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energet-
skega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omre-
žja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo
temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.

2.m člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati osnov-

ni zazidalni načrt rekreacijskega centra »Na Golovcu« (pro-
jekt Zavod za napredek gospodarstva Celje št. 68/67) za
parcele, ki ležijo znotraj meje ureditvenega območja ZN, kot
je opisana v 2A. členu tega odloka.

2.n člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristoj-

nih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti –
Oddelku za okolje in prostor.

2.o člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe za posamezna področja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-24/2002-8
Celje, dne 16. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3298. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01)
na seji dne 16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Dolgo polje I
in CRC Golovec

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golo-

vec (Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90 in
Uradni list RS, št. 2/96 in 57/98) se dopolni po projektu, ki
ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje pod št.
626/02 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sesta-
vin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne obči-
ne Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88, Uradni list RS, št. 86/01).

2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in

CRC Golovec ( Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86,
7/90 in Uradni list RS, št. 2/96 in 57/98) se dopolni tako,
da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta za območje kompleksa ŠRC Golovec, ki se nanašajo
na zemljišča s parc. št. 1366/1, 1366/4, 1362/3,
1362/4, 1324/1, 1322/3 in 1335 vse k.o. Sp. Hudinja.«

3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se doda nov odsta-

vek, ki glasi:
»Zazidalni načrt Dolgo polje I in CRC Golovec se spre-

meni in dopolni po projektu št. 626/02, ki ga je za območje
ŠRC Golovec za izgradnjo poslovno-kongresno sejemskega
objekta izdelal Razvojni center-Planiranje d.o.o.Celje in je
sestavni del odloka.«
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4. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda

nov odstavek, ki glasi:
»Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalne-

ga načrta je 1,623 ha. Meja območja poteka: na severu po
južnem robu pločnika ob Dečkovi cesti, na vzhodu po zaho-
dnem robu obstoječih objektov, na jugu po severnem robu
sejemskega objekta in na zahodu ob vzhodnem robu parkir-
nih površin.

Površine so namenjene izgradnji sejemskega, večna-
menskega objekta za poslovno in konferenčno dejavnost in
kot samostojni prireditveni prostor za kulturno in kongresno
dejavnost ter izvedbi zunanje ureditve kot dopolnitve na-
membnosti objekta.«

5. člen
4. členu se spremeni prva alinea, tako da pravilno

glasi:
»– Zavod ŠRC Golovec z odprtimi in zaprtimi športno

rekreacijskimi objekti in napravami z zelenimi površinami ter
objekti za prireditveno dejavnost s površino 13,18 ha,«

6. člen
Za 4. členom se dodajo novi členi, ki glasijo:

»4.a člen
Objekt je opredeljen z maksimalnim tlorisnim in višin-

skim gabaritom. Velikost objekta (osno) je 50 x 75 m, etaž-
nost: pritličje in etaža, skupne višine 17 m.

V objektu je predvidena izvedba konferenčnih dvoran,
ki bodo namenjene kongresni dejavnosti, kinematografiji,
kulturnim prireditvam. Skupno število sedežev bo ca. 1250.
Za izvajanje predvidenega programa bodo v objektu tudi
servisni, gostinski in drugi prostori. Glavna vhoda v objekt
bosta dva: vhod na južni strani bo funkcioniral v okviru se-
jemskih dejavnosti, vhod na severni strani bo omogočal
samostojno funkcioniranje objekta.

Pri umestitvi in oblikovanju objekta je potrebno kot
obvezno izhodišče upoštevati:

– ohranitev obstoječih platan ob obstoječi dovozni poti;
– oblikovanje objekta mora v določeni meri slediti obli-

kovanju Celjanke. Zato je severozahodni vogal zaokrožiti v
liniji obstoječega drevoreda v smislu nadaljevanja mehke
gradbene linije, podane z obstoječim objektom. Novi objekt
oblikovno ne sme preglasiti objekta Celjanke, ne sme posta-
ti glavni vhod v kompleks sejmišča.

Predvideni elementi fasad so steklo, jeklo, kamen in
delno beton. Streha je ravna ali v minimalnem naklonu skri-
tem za fasado.

Na severni strani se uredi med predvidenim objektom
in Dečkovo cesto nova ploščad, v katero se vključi obstoje-
če platane. Prehod med cestnim prostorom in ploščadjo
mora biti fizično ločen, vendar tako, da bo poenotil doseda-
nje različne načine izvedenih ovir. Preko reprezentančno
urejene ploščadi napajanje objektov v območju sejmišča ni
dopustno.

Komunikacijski prostor med predvidenim in obstoječi-
mi objekti je možno prekriti s primerno oblikovanimi streha-
mi in tako zagotoviti višjo raven celotnega prireditvenega
prostora.

Zunanja in notranja ureditev objekta morata biti načrto-
vani in izvedeni tako, da bo nemoten dostop za invalide.

4.b člen
Območje je v komunalnem in energetskem smislu že

opremljeno, zato bo nov objekt možno priključiti na obstoje-
če prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

4.c člen
Kot tolerance v obravnavanem območju velja:
– sprememba tlorisnega gabarita objekta v okviru mak-

simalne gradbene linije podane v grafičnem delu projekta;
– spremenjene trase vodov komunalne infrastrukture,

če to narekujejo racionalnejše tehnične rešitve in izvedba
zunanje ureditve.«

7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-2/2002-8
Celje, dne 16. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3299. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Celje

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka
7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00
in 111/00) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
16. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v vrtcih na območju Mestne občine Celje

1
Cene programov v vrtcih na območju Mestne občine

Celje znašajo mesečno na otroka v:

1.  6–9-urnem programu za otroke
– prve starostne skupine

(od enega do treh let) 69.426 SIT
– druge starostne skupine

(od treh let do vstopa v šolo) 53.603 SIT

2.  do 6-urnem programu za otroke
– prve starostne skupine

(od enega do treh let) 54.092 SIT
– druge starostne skupine

(od treh let do vstopa v šolo) 42.425 SIT
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3. kombiniranem oddelku
(od dveh let do vstopa v šolo)
– v dnevnem 6–9-urnem programu 56.240 SIT
– v do 6-urnem programu 44.496 SIT

4. razvojnem oddelku
(otroci s posebnimi potrebami) 172.472 SIT

5. oddelkih v bolnišnici (na oddelek) 387.530 SIT
(ali 1.295 SIT na dan/na otroka)

2
Starši otrok, za katere je Mestna občina Celje po ve-

ljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napove-
dati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od plačila, ki
jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina
Celje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene progra-
ma, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpi-
sih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da
bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

3
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ne-

prekinjeno najmanj 30 koledarskih dni so starši, ob predlo-
žitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni
plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je
Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del
cene programa.

4
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 7. 2002 dalje.

Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00).

5
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju
Mestne občine Celje št. 15301/00006/2001, z dne 29.
5. 2001 (Uradni list RS, št. 46/01).

6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 150301/00006/2002
Celje, dne 16. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

CERKNO

3300. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse za
vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave v Cerknem

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 8. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 11. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uvedbi takse

za vzpostavitev kanalizacijskega sistema
in čistilne naprave v Cerknem

1. člen
V odloku o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijske-

ga sistema in čistilne naprave v Cerknem (Uradni list RS, št.
61/99) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:

»Obveznost plačevanja takse traja do zaključka progra-
ma investicije vzpostavitve kanalizacijskega sistema in čistil-
ne naprave v Cerknem, vendar najdalj 6 let.«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 42007-02/99
Cerkno, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3301. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 –
sklep US) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne
11. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine značaj dobrine v splošni rabi

za naslednjo nepremičnino:
v k.o. Planina, parcela št. 789/2, dvorišče v izmeri

88 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha

imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina
Občine Cerkno.
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 466-04/99
Cerkno, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

3302. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Črenšovci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. ter 117. člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in
27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 32. seji dne
16. 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 Črenšovci

1. člen
V statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99,

92/99 in 27/01) se prvi odstavek 18. člena spremeni tako,
da glasi:

»Občinski svet šteje petnajst članov, od tega je en član
občinskega sveta pripadnik romske skupnosti.«

2. člen
V 19. členu se spremeni drugi odstavek in na novo

glasi:
»Volilno pravico imajo državljani Republike Slovenije in

tujci, ki imajo v občini stalno prebivališče.«
Za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Član občinskega sveta – predstavnik romske skupno-

sti se voli po večinskem načelu.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 210/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

3303. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Črenšovci

Na podlagi 20., 22. in 23. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci

(Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski
svet občine Črenšovci na 32. seji dne 16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Črenšovci

1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine

Črenšovci, ki šteje petnajst članov, se določijo naslednje
volilne enote:

1. Volilna enota 1, ki zajema območje Krajevne sku-
pnosti Črenšovci.

V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
2. Volilna enota 2, ki zajema območje Krajevne sku-

pnosti Bistrica.
V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
3. Volilna enota 3 – predstavnik romske skupnosti.
Volilna enota obsega območje cele občine.
V tej volilni enoti pripadniki romske skupnosti volijo

enega člana občinskega sveta.

2. člen
Za volitve župana Občine Črenšovci je volilna enota

območje občine.

3. člen
Volitve v Občinski svet občine Črenšovci vodi in izvaja

Občinska volilna komisija občine Črenšovci.

4. člen
Volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske

skupnosti vodi in izvaja posebna ∅ Občinska volilna komisi-
ja občine Črenšovci.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet obči-
ne Črenšovci (Uradni list RS, št. 60/98).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izvedbo
lokalnih volitev v letu 2002.

Št. 211/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

3304. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Črenšovci

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski
svet občine Črenšovci na 32. seji dne 16. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Črenšovci
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I
V Občinsko volilno komisijo občine Črenšovci se ime-

nujejo:
Ignac Horvat, Otroška ulica 23, 9232 Črenšovci –

predsednik komisije,
Marija Ternar, OF 34, 9232 Črenšovci – namestnica

predsednika,
Angela Hren, Srednja Bistrica 20, 9232 Črenšovci –

član,
Majda Markoja, Trnje 35/a, 9232 Črenšovci – name-

stnik člana
Danica Žižek, Gornja Bistrica 7, 9232 Črenšovci –

član
Marija Horvat, Žižki 67, 9232 Črenšovci – namestnik

člana
Bernarda Vučko, Dolnja Bistrica 116, 9232 Črenšovci

– član
Janez Törnar, Prekmurske čete 64/a, 9232 Črenšovci

– namestnik člana

II
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja

štiri leta.

III
Sedež Občinske volilne komisije občine Črenšovci je v

Črenšovcih, Prekmurske čete 20.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta občine Črenšovci, št. 200/98 z dne 18. 8.
1998.

Št. 212/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.

Župan
Občne Črenšovci
Anton Törnar l. r.

3305. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije občine Črenšovci

Na podlagi 33., 35. in 36. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski
svet občine Črenšovci na 32. seji dne 16. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije

občine Črenšovci

I
V posebno Občinsko volilno komisijo občine Črenšov-

ci za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov rom-
ske skupnosti se imenujejo:

Ignac Horvat, Otroška ulica 23, 9232 Črenšovci –
predsednik komisije,

Marija Ternar, OF 34, 9232 Črenšovci – namestnica
predsednika,

Angela Hren, Srednja Bistrica 20, 9232 Črenšovci –
član,

Marija Horvat, Žižki 67, 9232 Črenšovci – namestnik
člana,

Rozita Horvat, Prekmurske čete 140, 9232 Črenšov-
ci- član,

Bernarda Vučko, Dolnja Bistrica 116, 9232 Črenšovci
– namestnik člana,

Danica Žižek, Gornja Bistrica 7, 9232 Črenšovci –
član,

Majda Markoja, Trnje 35/a, 9232 Črenšovci – name-
stnik člana.

II
Mandatna doba članov posebne občinske volilne ko-

misije za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov
romske skupnosti traja štiri leta.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 213/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.

Župan
Občne Črenšovci
Anton Törnar l. r.

3306. Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Na podlagi 41. člena zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 52/02) in 16. člena statuta Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je
Občinski svet občine Črenšovci na 32. seji dne 16. 7.
2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za pripravo volilnega

imenika pripadnikov romske skupnosti

I
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov RS,

pripadnikov romske skupnosti se imenujejo:
Ružica Bernjak – Gaberje 40, 9220 Lendava – pred-

sednica,
Jožica Cigan – Žižki 32/a, 9232 Črenšovci – član,
Natalija Horvat – Prekmurske čete 140, 9232 Čren-

šovci – član.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 214/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.

Župan
Občne Črenšovci
Anton Törnar l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM

3307. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Črna na
Koroškem

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
23. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 9/95,
26/96) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Črna na Koroškem (MUV, št. 22/98) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 32. redni seji dne 17. 7.
2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Črna na Koroškem

I
V Občinski volilni komisiji občine Črna na Koroškem se

razrešita:
– Nada Vačun, Center 18, Črna na Koroškem – pred-

sednica,
– Franja Fišer, Rudarjevo 8, Črna na Koroškem – na-

mestnica predsednice.

II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volil-

ne komisije imenovane dne 28. 9. 1998 imenujeta:
– Franja Fišer, Rudarjevo 8, Črna na Koroškem – pred-

sednica,
– Simona Brajer, Center 132/a, Črna na Koroškem –

namestnica predsednice.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-01/02
Črna na Koroškem, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

DIVAČA

3308. Pravilnik o dodeljevanju posojil in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena statuta Obči-
ne Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Divača na 33. seji dne 18. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna

za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek do-

deljevanja posojil in sofinanciranja obresti iz sredstev občin-
skega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Divača (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).

2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine

Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Obči-
ne Divača za posamezno leto.

Pomoč v obliki dodeljevanja posojil in subvencioniranja
obrestne mere se lahko dodeli samo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj
nujno potrebna. Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavah, ter podjetja s področja kmetijstva in ribištva.

3. člen
Sredstva za razvoj se odobravajo za naslednje name-

ne:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobiva-

nje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prosto-
rov,

– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslov-
nih prostorov,

– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc,

know-how, nepatentirano tehnično znanje).

4. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– majhnim podjetjem,
– občanom, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za

priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhnim podjetjem, ki so na pristojnem sodišču vlo-

žila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na obmo-

čju Občine Divača.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v

celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo
sedeža v Občini Divača.

5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki po-

leg pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo nasled-
nje kriterije:

– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne

onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospo-

darstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev

občanom in turistom ...

6. člen
Odplačilno dobo in obrestno mero določi ob vsakem

razpisu Občina Divača, glede na pogoje banke s katero se
sklepa pogodba.

7. člen
Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske

vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sred-
stev.
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V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v
celoti se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli
tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor
so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke.

8. člen
Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stro-

škov investicije.
Upravičeni stroški so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča,

ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prosto-
rov,

– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževa-
nja prostorov namenjenih za poslovno dejavnost,

– strošek nakupa opreme,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, li-

cenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne sme biti prese-

žena ne glede na to iz katerih javnih virov je pomoč dodelje-
na.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je
za isti namen že dobil iz drugih virov.

9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi

v sredstvih javnega obveščanja Občina Divača. Sklep o
razpisu sprejme župan.

V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega
razpisa, višino razpoložljivih sredstev in imenuje komisija za
izvedbo javnega razpisa.

10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega

gospodarstva,
– nameni za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sred-

stva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od

dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan

prosilcem.
Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka

za vložitev prošenj.

11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.

12. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno tehnič-

nih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev,
nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne
pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Ob-
čina Divača in banka v pogodbi o sodelovanju.

13. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri

banki s katero Občina Divača sklene ustrezno pogodbo.

14. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojiloje-

malcem v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg bančnih
določb še naslednje:

– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil
namensko,

– rok za začetek poslovanja če obratovalnica ali podje-
tje še ne posluje,

– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne iz-
polni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne
neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih
obresti,

– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Divača oziro-

ma banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora
namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojiloda-
jalca.

15. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno po-

godbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in
višina je določena v posojilni pogodbi.

16. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilni-

ku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata
Občinska uprava občine Divača in banka, ki prispeva sred-
stva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se
uporabi določba tretje alinee 14. člena tega pravilnika.

17. člen
Za vsebinsko razlago terminov podjetje, majhno podje-

tje in podjetje v težavah se smiselno uporabljajo razlage teh
terminoloških zadev v zakonskih in podzakonskih predpisih
s področja državnih pomoči.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Di-
vača (Uradni list RS, št. 70/97, 37/98).

Št. 33/02
Divača, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBRNA

3309. Odlok o dopolnitvi odloka o izdajanju
občinskega glasila

Na podlagi 20. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 15. člena stutata Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna, na 28.
redni seji dne 28. 5. 2002 sprejel
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O D L O K
o dopolnitvi odloka o izdajanju

občinskega glasila

1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila,

se v 8. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga, poleg odgovorne-

ga urednika, sestavljata še dva člana. Mandatna doba čla-
nov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo čla-
nov občinskega sveta. Člana uredniškega odbora potrjuje
na predlog župana Občinski svet občine Dobrna.

Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in ure-
dniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor
predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako
leto zagotovitvi v proračunu občine, za nemoteno delo izda-
janja glasila.

2. člen
Te dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 758/02-6
Dobrna, dne 24. junija 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

3310. Odlok o občinskem prazniku Občine Dobrna

Na podlagi 5. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 30. redni
seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku Občine Dobrna

1. člen
Občina Dobrna ima svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Dobrna je 15. junija – začetek širitve

turizma v Dobrni ob zaključku večjih obnovitvenih del v Topli-
cah Dobrna.

3. člen
Občina Dobrna obeležuje svoj občinski praznik s slav-

nostno sejo, na kateri se podeljujejo priznanja Občine
Dobrna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 788/02-6
Dobrna, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

GORNJA RADGONA

3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet
občine Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda

1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 4/00) se za 6. členom
doda nov 6.a člen, ki se glasi:

“6.a člen
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpad-

nih in padavinskih voda ali samo del te službe – odvajanje ali
čiščenje na območju Občine Gornja Radgona ali njenem
delu (krajevni skupnosti, naselju ali delu naselja) se lahko
zagotavlja tudi:

– v javnem podjetju,
– s podeljevanjem koncesij.
S koncesijskim aktom se določi predmet, območje in

pogoji opravljanja gospodarske javne službe iz tega člena“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-8/96-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3312. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic zime 2001–2002 na
lokalnih cestah za leto 2002

Na podlagi četrtega odstavka, 49. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in drugi) ter na podlagi
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radg-
ona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic zime 2001–2002

na lokalnih cestah za leto 2002

1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske

rezerve občine v proračunu za leto 2002
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2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v

višini 22 mio SIT se uporabijo za odpravo posledic zime v
sezoni 2001/2002, in sicer za sanacijo lokalnih cest iz
plana sanacije lokalnih cest v Občini Gornja Radgona v letu
2002, ki sta ga pripravila izvajalec rednega vzdrževanja
lokalnih cest Cestno podjetje Murska Sobota in nadzorni
organ Ivan Ipša, univ. dipl. inž., dne 14. 6. 2002.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 22400-01/2002-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3313. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo
čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne
službe čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00) ter 20. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet
občine Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002
sprejel

O D L O K
za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne

naprave in izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih, odpadnih

in padavinskih voda

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem aktom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju:

koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije
za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne
službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
za mesto Gornja Radgona.

Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodar-

ske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in območje
njenega izvajanja;

2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe
(v nadaljevanju: koncesionar);

3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne

službe.

II. PREDMET KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
IN OBMOČJE NJENEGA IZVAJANJA

2. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav

skupne čistilne naprave ter izvajanje gospodarske javne
službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v
mestu Gornja Radgona in naseljih, ki so z javno kanalizacijo
priključeni na skupno čistilno napravo (v nadaljevanju: čistil-
na naprava).

3. člen
Koncesija zajema:
– izgradnjo čistilne naprave po sistemu BOT (izgraditi,

obratovati, predati);
– izvajanje javne službe čiščenja komunalnih, odpad-

nih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije.
Koncesijo za izgradnjo čistilne naprave se izvede na

podlagi prostorsko-izvedbene in projektno-tehnične doku-
mentacije koncesionarja, ki jo predhodno sprejme oziroma
potrdi koncedent.

Koncesija za izvajanje javne službe zajema upravljanje
s čistilno napravo, ki jo bo izgradil koncesionar.

Predmet koncesije je lahko tudi gradnja kanalizacijske-
ga omrežja, če je to v interesu koncedenta in koncesionarja.
V tem primeru koncesija zajema tudi upravljanje in gospo-
darjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunal-
nih, odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajeni, ter
upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo
odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih
bo izgradil koncesionar.

4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne os-

ebe, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo
koncesioniran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih, komu-
nalnih in padavinskih voda iz 2. in 3. člena tega odloka.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzorc-

ij z določenim nosilcem ali kapitalska družba (v kateri je
lahko udeležen tudi javni kapital), če izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Koncesion-
ar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Slov-
eniji.

6. člen
Koncesionar mora poleg z javnim razpisom določenih

pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met koncesije;
– da ima zadostne izkušnje in reference pri projektiran-

ju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju naprav;
– da izpolnjuje mednarodne standarde kakovosti na

področju svoje dejavnosti;
– da izdela celovit projekt izgradnje čistilne naprave;
– da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije,

za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja
koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za
vzdrževanje sistema in zagotavlja kvalitetne storitve za končne
uporabnike sistema;

– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter
projekcijo finančnih obremenitev končnih uporabnikov, pri
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tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na po-
dročju politike in kontrole cen komunalnih storitev v Repub-
liki Sloveniji;

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa
pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem
dobička na vložena sredstva;

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni
ljudje tretji osebi, občini ali državi;

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta
in pogoje iz razpisne dokumentacije;

– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garanci-
jo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;

– da skrbi za vzdrževanje čistilne naprave za ves čas
trajanja koncesije;

– da parafira predlog koncesijske pogodbe, da se strin-
ja s pogoji koncedenta;

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, kater-
ih uporabo Republika Slovenija priznava.

IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

7. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja

javna pooblastila:
– pravico izgradnje čistilne naprave in komunalne infra-

strukture za potrebe te (dovozna cesta, vodovod, elektrika,
telefon);

– pravico izključnega upravljanja (izkoriščanja) in
vzdrževanja objektov, ki jih zgradi;

– pravico oblikovati predloge svojih storitev, z upošte-
vanjem zakonov in uredb, ki urejajo področje koncesionirane
javne službe in kontrole cen;

– pravico, da končnim uporabnikom zaračunava in od
njih pobira storitve čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (izstavljanje računov).

Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna
pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO IN IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE

8. člen
Splošni pogoji za izgradnjo in izvajanje koncesionirane

gospodarske javne službe iz tega odloka so določeni v
nadaljevanju tega člena:

Koncesionar:
– odkupi zemljišče za potrebe gradnje čistilne naprave,

ki ostane v njegovi posesti, v lasti pa koncedenta;
– pripravi lokacijsko dokumentacijo in skupaj s kon-

cedentom vodi postopke pri upravnem organu za pridobitev
lokacijskega dovoljenja za čistilno napravo in komunalno
infrastrukturo za potrebe te;

– prevzame projektiranje, izgradnjo, obratovanje,
vzdrževanje in financiranje izgradnje čistilne naprave in vse
potrebne komunalne infrastrukture za potrebe te na ob-
močju, ki ga zajema koncesija, skladno z zakonom o varstvu
okolja, drugimi zakoni, podzakonskimi predpisi in standardi
na tem področju;

– izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi
upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov, ki so
na tem področju;

– upravlja objekte in naprave v skladu s pravili dobrega
gospodarja;

– kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost;
– odvaja koncesijske dajatve;
– predloži letno poročilo o poslovanju;
– omogoči strokovni in finančni nadzor na zahtevo kon-

cedenta ali pristojne inšpekcije;
– oblikuje cene v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi

o kontroli cen in predpisi koncedenta;
– upošteva morebitne prioritete, ki jih sprejme kon-

cedent;
– prevzame odgovornost za škodo, povzročeno kon-

cedentu ali drugim z izvajanjem koncesionirane javne službe;
– pri fazni izvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje

objekta kot tehnološko zaokrožene celote ter predvidi vire
financiranja za posamezno fazo.

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda se podeli
za dobo 25 let, vključno z dobo izgradnje.

Koncedent se odloči o podaljšanju koncesije za izva-
janje dejavnosti glede na izkušnje, ki jih je imel s koncesion-
arjem.

Pravice in obveznosti koncedenta (občine) in konce-
sionarja se določijo v koncesijski pogodbi.

VI. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA

9. člen
Kot koncesionar je lahko ponudnik, ki izpolnjuje nasled-

nja merila:
– ponudi ekonomsko najugodnejšo ceno storitve

čiščenja odpadne vode na enoto – m3 odpadne vode in
najugodnejšo koncesijsko dajatev,

– ponudi tehnično rešitev, kot jo bo zahteval koncedent
v razpisni dokumentaciji,

– je finančno, tehnično in kadrovsko usposobljen ter
ima tudi že reference na področju izvajanja koncesij pri
enakih ali podobnih projektih v Sloveniji,

– ponudi tudi druge ugodnosti in rešitve, ki omogočajo
koncedentu hitrejšo in lažjo izvedbo celotnega projekta odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opre-

delita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se sk-
lene za dobo 25 let vključno s fazo izgradnje, ki traja
največ 1,5 leta.

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesi-
jske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili.

Koncesija traja, dokler ne nastopi eden od razlogov iz
41. in 42. člena zakona o gospodarskih javnih službah.

Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka,
za katerega je bila sklenjena, objekti neodplačno preidejo v
last koncedenta.

Kolikor koncesijsko razmerje preneha pred iztekom
roka, za katerega je bila koncesija podeljena, objekti
odplačno preidejo v last koncedenta v skladu s pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.

Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko po-
daljša.
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VIII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen
Viri financiranja za izgradnjo čistilne naprave so lastna

sredstva koncesionarja. Viri financiranja so lahko tudi
mednarodni in domači bančni krediti, nepovratna sredstva
in državne subvencije, lastna sredstva koncedenta, prispe-
vki uporabnikov, takse in davki, ter drugi viri občinskega in
državnega proračuna.

Koncedent je soinvestitor izgradnje čistilne naprave v
višini sredstev, ki jih zagotovi iz naslova lastnih sredstev,
nepovratnih sredstev in subvencij države, taks in prispevkov.

Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva ev-
ropskih skladov, državnega proračuna ali koncedent vloži
lastna sredstva, mora koncesionar predvideti del projekta, ki
se bo financiral iz pridobljenih nepovratnih sredstev. V tem
primeru se ta del projekta kot zaključena celota brez odškod-
nine izvzame iz koncesije.

Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne
službe so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v
svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer
po cenah in normativih, odobrenih s strani koncedenta, ter
drugi viri, določeni z zakonom in občinskimi akti. Koncesio-
nar je dolžan zagotavljati gospodarsko javno službo na dolgi
rok z najnižjimi stroški, oziroma pri dani ceni zagotavljati
višjo raven javne službe.

12. člen
Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko da-

jatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstot-

kih od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način
obračuna plačila pa se podrobneje določi v koncesijski
pogodbi.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti po-
datke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plaču-
je koncesijska dajatev.

Koncesijska dajatev se lahko plačuje tudi v fiksnem –
enkratnem znesku v odvisnosti od vrednosti investicije.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja obvezne javne službe, se lahko koncedent v
javnem interesu in v korist uporabnikov tudi odpove plačilu
koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski
pogodbi.

IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

13. člen
Koncesija bo v skladu s 36. in 37. členom zakona o

gospodarskih javnih službah in zakonom o javnih naročilih
podeljena na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis mora vsebovati navedbe o predmetu konc-
esije, pogojih za koncesijo, elementih, ki jih mora vsebovati
prijava na razpis, začetku in trajanju koncesije, zahtevanih
strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik, roku za pri-
javo, roku za izbor koncesionarja, roku v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izboru in o odgovorni osebi za dajan-
je informacij.

Postopek za javni razpis in izbor koncesionarja opravi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Če javni
razpis ni uspel, se lahko ponovi. Javni razpis je veljaven tudi
v primeru, če se nanj prijavi samo en ponudnik.

Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesion-
arja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s
posegi v prostor in opravljati druge investitorske posle.

14. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da glede na javni in-

teres, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponud-
nikov.

15. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesion-

arjem se uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom
in tem odlokom.

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan Občine Gornja Radgona.

Župan o poteku koncesije in o sklenitvi koncesijske
pogodbe obvešča občinski svet.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami

koncesijske pogodbe opravlja občinska uprava oziroma po
županu pooblaščena strokovna oseba ali institucija.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojna inšpekcijska služba.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je

pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšata,

– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe, se
določijo v koncesijski pogodbi.

19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da

koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom
časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse ob-
jekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače
pridobil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s konc-
esijsko pogodbo.

20. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede

na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v

za to določenem roku,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočas-

no, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti,
– zaradi ponovljenih (in dokazanih) grobih kršitev za-

konskih predpisov in določil tega odloka,
– če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standar-

dov ali navodil koncedenta,
– če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od

dovoljenih,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha

izvajati kot koncesija,
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– v primeru stečaja koncesionarja,
– v drugih primerih, ki jih ugotovi občinski svet kon-

cedenta.
Koncedent mora dati koncesionarju primeren rok za

odpravo kršitev.

XII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE
JAVNE SLUŽBE

21. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju vso pomoč za

sprejem ustreznih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih
dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za iz-
vedbo projekta izgradnje čistilne naprave ter za opravljanje
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.

22. člen
Koncedent bo v primeru, ko z lastniki ali uporabniki

prostora ne doseže dogovor za izgradnjo čistilne naprave,
predlagal postopek razlastitve za potrebe upravičene
služnosti za izgradnjo čistilne naprave.

23. člen
Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat na leto

obravnavati delo koncesionirane javne službe ter v primeru
potrebe sprejeti ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvajanje.

24. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na

drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nast-
alih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so
nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha
samo na podlagi sporazuma med koncedentom in konce-
sionarjem.

25. člen
Rok, v katerem bo koncesionar pričel z izvajanjem

koncesionirane dejavnosti po tem odloku, in način prevze-
ma javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.

XIII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 352-05-08/2002-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in

104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o

zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS,
št. 22/00). Spremembe je izdelala ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota pod številko
2/02-ZN/GR v marcu 2002.

2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– obrazložitev s prilogami (soglasja),
– grafične priloge.

3. člen
V sedmem odstavku 5. člena (enota 5) se besedilo

zadnjega stavka, ki se glasi: “Drugi posegi niso dovoljeni.“
nadomesti z naslednjim besedilom:

“V območju je predvidena gradnja doma za starejše
občane z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih in ostalih
površin.“

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se dopolni z novim, tretjim

stavkom, ki se glasi:
“Tlorisna oblika doma starejših občanov ni obvezujoča,

mora pa zagotavljati osončenost vseh bivalnih prostorov vsaj
2 uri dnevno v vseh letnih časih.“

5. člen
Besedilo tretjega odstavka 22. člena se črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-5-2/99-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3315. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno
središče

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
52/93, 71/93 in 44/97), 20. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu Gornja Radgona

– mestno središče
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1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

ureditvenega načrta Gornja Radgona – mestno središče
(Uradne objave, št. 32/87, 5/88 in 17/90 ter Uradne ob-
jave Občine Gornja Radgona, št. 14/98, 17/98 in 23/99).
Spremembe in dopolnitve je izdelal ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, Murska Sobota pod številko 18/00-
UN/GR v letu 2000.

2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prejš-

njega člena vsebujejo:
– obrazložitev s prilogami,
– grafične priloge s prikazi sprememb na ureditveni

situaciji in posameznih situacijah v merilu 1:1000 in 1:500.

3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posamezne

parcele (vse k.o. Gornja Radgona) z naslednjimi posegi:
– na delu parcele št. 310 ob Lackovi ulici je predvide-

na gradnja obrtno-servisnega in poslovnega objekta, na delu
parcele pa ureditev športnih in otroških igrišč,

– na parceli št. 370/1 je predviden prizidek poslovne
zgradbe z garažami v pritličju k obstoječi občinski zgradbi,

– na parcelah 369/1 in 369/3 je predviden prizidek k
poslovno-trgovskemu objektu,

– na parceli št. 736 je predvidena prizidava in nadzida-
va za razširitev delavnice in ureditev stanovanja,

– v stanovanjskih objektih med Vodovodno, Prvoma-
jsko, Mariborsko in Partizansko ulico ter potokom Herce-
govščak je možna sprememba namembnosti za mirne
servisne, obrtne in poslovne dejavnost,

– na parcelah št. 375, 378/3, 371/1 je predvidena
gradnja poslovno-trgovskega objekta kot prizidka na južni
strani strani zgradbe 14. oktober,

– na parcelah št. 342 in 344 se ažurirajo obstoječi
objekti (stanovanjska hiša, garaža),

– objekti na parcelah št. 338, 336, 337, 335/1 se
lahko nadomestijo s poslovno-stanovanjskimi objekti enakih
velikosti in z etažnostjo P + 1. Na parceli št. 345 je predvi-
dena gradnja samostojnega poslovno-stanovanjskega ob-
jekta z etažnostjo P + 1,

– na parcelah št. 732/2, 732/1, 738/2 je predvidena
gradnja prizidka h glasbeni šoli z nadzidavo in prizidavo
dvoriščnega objekta,

– na parcelah št. 370/1, 372/1, 377/1 in ostalih
parcelah, ki tvorijo dvorišče za občinsko zgradbo in kulturn-
im domom je možna gradnja podzemnih parkirišč,

– ažurirajo se vsi objekti, zgrajeni v nasprotju z veljavn-
im ureditvenim načrtom ter vse na novo urejene zunanje
ureditve (parkirišča, trgi, zelenice, dovozi).

4. člen
Tlorisni in vertikalni gabariti predvidenih objektov iz pre-

jšnjega čelna ter lokacije kioskov, stojnic in panojev so
razvidni iz grafičnih prilog.

5. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
K obstoječim objektom v območju obdelave se določi

funkcionalno zemljišče v skladu z odlokom o določitvi funk-
cionalnih zemljišč (Uradni list RS, št. 66/00). K objektom, ki
jih omenjeni odlok ne obravnava, se funkcionalna zemljišča
določijo v posebni strokovni podlagi za posamezen primer
po naslednjih kriterijih:

Dejavnost Število parkirnih mest (PM) na enoto

večstanovanjski objekti 1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
prodajni prostori
nakupovalni center 1 PM na 30 m2 koristne površine

1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti 1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči 1 PM na 2 ležišči

1 PM na 4 sedeže
prireditveni prostori 1 PM na 5 sedežev
zdravstveni domovi 1 PM na 30 m2 koristne površine
šole, vrtci 1 PM na 2 zaposlena
industrijski obrati 1 PM na 50 m2 neto površine
obrtne delavnice, servisi 1 PM na 2 zaposlena

6. člen
Deseti člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki

se glasi:
Izjemoma se dovoli postavitev kioskov in stojnic tudi

izven označenih območij, ob pogoju, da se za vsako lokaci-
jo izdela posebna strokovna podlaga, v kateri se preučijo vsi
prostorski in okoljski pogoji, med drugim tudi vizualna vklo-
pitev v okolje.

7. člen
Doda se novi 12.a člen, ki se glasi:
Legalizirajo se vsi zgrajeni objekti ter vse zunanje talne

ureditve, ki so izvedene v nasprotju z do sedaj veljavnim
ureditvenim načrtom.

8. člen
Doda se 12.b člen, ki se glasi:
Možna so odstopanja od definiranih tlorisnih velikosti

nadomestnih in novih objektov ob upoštevanju zdravstvenih,
požarnih, prometnih in drugih pogojev na določeni lokaciji.
Pogoji se preverijo v posebni strokovni podlagi.

9. člen
Doda se 12.c člen, ki se glasi:
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem

okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo območje obde-
lave v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen
območij, ki so uvrščena v II. ali IV. stopnjo in so označena v
grafični prilogi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-7/97-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 3. člena zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 36/00) in 20. člena statuta Občine Gornja
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Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Gornja Radgona na 24. seji dne 24. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi Zavoda za turizem
Gornja Radgona

1. člen
V odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radg-

ona (Uradni list RS, št. 24/00 in 67/01) se v 19. členu tretji
odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.“

2. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo “visoko strok-

ovno izobrazbo“ nadomesti z besedilom “najmanj višje šol-
sko izobrazbo.“

3. člen
V 23. členu se v tretjem stavku črta besedilo “za iz-

plačilo sejnin članom Sveta zavoda.“

4. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Količnik za določitev osnovne plače direktorja je odvis-

en od zahtevane strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela.
Na podlagi teh meril določena osnovna plača direktorja ne
sme presegati plače župana občine.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 670-6/99-23
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3317. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Gornja Radgona

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o
poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradi-
vom (Uradni list RS, št. 91/01) in 33. členom statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je
župan Občine Gornja Radgona sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občine Gornja Radgona

1. člen
Uradni elektronski naslov Občine Gornja Radgona se

glasi:
“tajnistvo.zupana@gor-radgona.si“

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

Republike Slovenije.

Št. 08201-1/2002-1
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

ILIRSKA BISTRICA

3318. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90,
85/00) in 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 ter 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistri-
ca (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter
Uradni list RS, št. 31/99) je na 3. korespondenčni seji,
sklicani dne 29. 7. 2002, Občinski svet občine Ilirska Bistri-
ca sprejel naslednji

S K L E P

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 – dopolnjen 2001.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen
2001 bo javno razgrnjen od 6. 8. 2002 do 5. 9. 2002 v
prostorih KS Jelšane in na Občini Ilirska Bistrica.

III
Javna obravnava bo v ponedeljek, 19. 8. 2002 ob 20.

uri v prostorih Gasilskega doma v Jelšanah.

IV
Občani in zainteresirani podajo pisne pripombe in pre-

dloge na osnutek na kraju same razgrnitve (knjiga pripomb)
ali pisno pošljejo na Občinski urad občine Ilirska Bistica, v
času trajanja razgrnitve ali najkasneje do 5. 9. 2002.

Št. 35003-3/01-231
Ilirska Bistrica, dne 1. avgusta 2002.

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Franc Lipolt, univ. dipl. inž.
kem. tehnol. l. r.
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KOBARID

3319. Pravilnik o načinih preskrbe s pitno vodo

Na podlagi 10. in 39. člena odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kobarid je Občinski svet občine Kobarid na
39. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o načinih preskrbe s pitno vodo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba

vodovodnih objektov in naprav, ki jih upravlja ali jih bo pre-
vzelo v upravljanje Komunala Tolmin Javno podjetje d.d. (v
nadaljnjem besedilu: upravljavec) v skladu z odlokom o oskr-
bi s pitno vodo v Občini Kobarid.

2. člen
Določbe tega pravilnika obvezujejo vse udeležence pri

planiranju, projektiranju, izdelavi tehnične dokumentacije,
izdaje soglasij v upravnem postopku, gradnji, nadzoru, vzdr-
ževanju in uporabi vodovodnih objektov in naprav, ki jih
upravlja ali prevzema v upravljanje upravljavec. Upoštevati je
potrebno še vse ostale veljavne tehnične in druge predpise
ter normative, ki urejajo to področje.

3. člen
Javni vodovodni sistem je sklop objektov, naprav in

omrežja, ki so namenjeni pridobivanju, tehnološki obdelavi,
transportu in razdelitvi vode porabnikom. Vodovodno omre-
žje, naprave in objekti (v nadaljnjem besedilu: vodovod) so
sestavljeni iz:

a) Magistralnega omrežja in naprav:
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetij do primarne-

ga omrežja,
– objekti za črpanje, zajem in hranjenje, ki so po-

membni za oskrbo več občin ali regije.
b) Primarnega omrežja in naprav:
– vodohrani, vodnjaki, črpališča, prečrpališča in zajetja

za oskrbovanje stanovanjskih ali drugih območij v ureditve-
nem območju naselja ter manjšimi naselji,

– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-
mi območji v ureditvenem območju naselja ter manjšimi
naselji,

– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vo-
dovodnega omrežja.

c) Sekundarnega omrežja in naprav:
– omrežje za neposredno priključevanje porabnikov na

posameznem območju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidran-

tna mreža),
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje

tlaka na sekundarnem omrežju.

4. člen
Vodovod mora imeti urejeno investicijsko in tehnično

dokumentacijo v skladu z zakonom o graditvi objektov.
Za zgrajen vodovod mora biti izdelan kataster vodovo-

dnih objektov in naprav.

II. TEHNIČNI NORMATIVI

Kakovost in količine vode ter pretočne hitrosti

5. člen
Voda iz javnega vodovoda mora na uporabnikovem

priključku ustrezati kakovosti za pitno vodo, ki je določena z
veljavnimi predpisi in pravilniki.

Kolikor uporabnik zahteva večjo kakovost vode kot do-
ločajo veljavni predpisi, si jo mora zagotoviti sam z uporabo
lastnih pripomočkov in naprav

6. člen
Predvidena poraba je pričakovana poraba na oskrbo-

vanem območju za obdobje 50 let.
Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji

normativi:
– gospodinjstvo 250 l/preb./dan
– turizem 200 l/postelja/dan
– gostinstvo 15 l/gosta/dan
– javni uradi 15 l/zaposlenega/dan
– vojašnice 100 l/vojaka/dan
– šole 10/l/dijaka/dan
– pekarne 150 l/zaposlenega/dan
– frizerski salon 100 l/zaposlenega/dan
– avto pralnice 200 l/avto
– mlekarne 4 l/liter pred. mleka
– klavnice 300 l/glavo zakl. živine
– velika živina 60 l/glavo/dan
– mala živina 20 l/glavo/dan
Srednja poraba se za vse vrste porabnikov določa na

podlagi navedenih normativov za obdobje enega leta in deli
s 365.

Največja dnevna poraba se določi na podlagi srednje
dnevne porabe, pomnožene z 1,5.

Srednja in največja urna poraba glede na število prebi-
valcev se določi po naslednji tabeli:

Število prebivalcev Največja urna Srednja urna
v območju poraba v % poraba v %

dejanske dejanske
dnevne porabe dnevne porabe

do 500 17 8
nad 500 do 1.500 13 8
nad 1.500 do 5.000 11 8
nad 5.000 do 20.000 8 5

7. člen
Vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da so

pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 in 1,4 m/s, še
primerno je območje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma (primer
požara) je dopustna najvišja hitrost pretoka do 3,5 m/s in
najnižja 0,1 m/s.

1. Križanja

8. člen
Pri gradnji vodovoda je potrebno, pri vsakem križanju z

obstoječimi komunalnimi in drugimi vodi, upoštevati sogla-
sja upravljavca obstoječega komunalnega in drugega voda.

Pri gradnji ostalih komunalnih in drugih vodov, ki križa-
jo obstoječi cevovod vodovoda, morata investitor in izvajalec
upoštevati pogoje določene v soglasju, ki ga izda upravlja-
vec vodovoda v skladu z odlokom o javnih vodovodih v
Občini Kobarid in tem pravilnikom.
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9. člen
Minimalni vertikalni odmik pri križanju cevovoda vodo-

voda s komunalnimi in drugimi vodi je 0,5 m, ne glede na to
ali poteka vodovod izpod ali iznad drugega voda.

10. člen
Pri križanju z železnico, magistralno in regionalno ce-

sto mora cevovod do N 200 mm v dolžini do 8 m potekati v
ustrezni zaščitni cevi, nad to dolžino pa v armirano betonski
kineti. Nad N 200 mm mora cevovod potekati v prehodnem
propustu.

Pri križanju vodovoda s kanalizacijo, mora cevovod
potekati v ustrezni zaščitni cevi, v dolžini 2,5 m’ na vsako
stran od mesta križanja.

Pri križanju z občinsko cesto ali ulico, kjer ni možna
ustrezna globina, mora cevovod potekati v ustrezni zaščitni
cevi.

Pri križanju z železnico mora biti cevovod jeklen, pocin-
kan ali litoželezen in katodno zaščiten.

11. člen
Križanja cevovoda vodovoda s komunalnimi in drugimi

vodi, morajo potekati čimbolj pravokotno. Kot križanja ne
sme biti manjši od 45°. Križanje je potrebno utrditi, da se
prepreči posedanje terena.

12. člen
Prepovedana je zaščita ostalih komunalnih in drugih

vodov s položitvijo v standardne vodovodne cevi.

2. Odmiki

13. člen
Minimalni odmiki objektov od trase cevovoda vodo-

voda:
– tranzitni cevovod 6 m,
– primarni cevovod 3 m,
– sekundarni cevovod 2 m.
Kolikor situacija na terenu ne omogoča take oddalje-

nosti, upravljavec v vsakem primeru posebej določi pogoje
in način izvedbe.

Odmik cevovoda vodovoda od greznic, gnojišč in dru-
gih deponij s škodljivimi snovmi je najmanj 5 m, s tem da
vodovod ne sme služiti kot drenaža.

14. člen
Ostali komunalni vodi morajo biti ne glede na globino in

način izvedbe, oddaljeni od vodovoda minimalno 1 m. Koli-
kor situacija na terenu ne omogoča take oddaljenosti, je
potrebno v vsakem primeru posebej določiti pogoje in način
izvedbe.

3. Globine in polaganje

15. člen
Minimalna globina vkopa cevovoda vodovoda znaša

1,1 m, na izpostavljenih legah, kjer obstaja možnost zamr-
zovanja, pa 1,3 m do temena cevi.

16. člen
Vkopani cevovodi morajo biti, ne glede na material

cevovoda, obsuti s sejancem 4-8 mm v višini 10 cm nad in
pod cevovodom.

V višini min. 20 cm nad temenom cevovoda mora biti
položen tipski opozorilno signalni trak z napisom VODOVOD
in vgrajeno inox žico.

Zasip cevovoda v cestah mora biti izveden v skladu z
zahtevami upravljavca ceste

4. Dimenzije in materiali cevovodov

17. člen
Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojni-

ki, armature) so izražene z nazivnim premerom, in sicer z
oznako DN, kar pomeni nazivni premer glede na notranji
premer (jeklo, azbest cement, lito železo, nodularna litina,
pocinkane cevi), ali d kar pomeni nazivni premer glede na
notranji premer (PE-HD, PVC). Standardni nazivni premer
cevi, ki se uporabljajo v vodovodnem sistemu so:

jeklene cevi: N 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm
litoželezne cevi: N 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm
nodularna litina: N 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm (natezna trdnost> 400N/mm2)
pocinkane cevi: N 11/4, 11/2, 2, 3, 4”
poliestrske cevi: N 200, 250, 300, 400, 500 mm
PE-HD cevi: N 63, 75, 90, 110, 125 mm (trdnost minimalno 10MPa)
PVC cevi: N 110, 140, 160, 225, 280, 315 mm (trdnost minimalno 10Mpa)
b) za priključke
jeklene cevi: N 80, 100, 150 mm
nodularna litina: N 80, 100, 125, 150 mm (natezna trdnost> 400N/mm2)
pocinkane cevi: N 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2, 3, 4”
PE-HD cevi: N 32, 40, 50 63, 75, 90, 110 mm (trdnost minimalno 10MPa)

Prepovedana je vgradnja novih azbest-cementnih in
poliestrskih cevi. Za vodovodne priključke do vodomernega
jaška je dovoljena vgradnja pocinkanih in jeklenih cevi ali
cevi iz nodularne litine.
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5. Zaščita vodovoda

18. člen
V primerih, ko poteka vodovod pod kanalizacijo, je

potrebno izdelati projekt križanja. Pri križanju morajo biti
spoji na kanalizaciji in vodovodu maksimalno oddaljeni.

19. člen
Sidranje vodovodne cevi z obbetoniranjem in ustrezni-

mi spoji na cevovodu, se uporablja le-tam, kjer je potrebno
prestreči hidrodinamične sile. Spoji ne smejo biti obbetoni-
rani.

Zaščito cevi s kinetami, se uporablja na mestih, kjer je
potrebno prestreči mehanske obremenitve in kjer teren ne
dopušča možnost pogrezanja cevi.

20. člen
Jekleni in litoželezni cevovodi morajo biti pri polaganju

v bližini železniških prog katodno zaščiteni

21. člen
V primeru, da odjemalec uporablja tudi lasten vodni vir,

mora biti ta vodovodna napeljava fizično ločena od napelja-
ve (ne samo z zasunom), ki je priključena na vodovodni
sistem.

6. Vgradnja armatur

22. člen
Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu

iz primarnega ali sekundarnega omrežja, tako, da je možno
kontrolirati posamezne dele omrežja. Zasuni se vgrajujejo v
betonske jaške. Pri križnih odcepih je obvezna vgradnja
montažno-demontažnega kosa

23. člen
Priključki se lahko izvedejo z navrtalnim oklepom ali T

kosom.

24. člen
Čistilne kose se mora obvezno vgraditi pred vodomeri

večjimi od N 40 mm (6/4”).

25. člen
Za vodomerom se vgrajuje nepovratni ventil z name-

nom, da se prepreči povratek tople vode, oziroma onesna-
ženje vodovodnega sistema iz uporabnikove naprave.

26. člen
Na vseh mestih, kjer se v vodovodih lahko nabira zrak,

morajo biti vgrajeni zračniki.
Na najnižjih točkah vodovoda, morajo biti vgrajeni blat-

niki (izpusti). Izpust iz blatnika mora biti opremljen z žabjim
pokrovom.

7. Dobavna višina

27. člen
Dobavna višina je višina tlaka v vodovodu na odjemnem

mestu. Odvisna je od hidravličnega stanja vodovoda in pora-
be na omrežju. Dobavni tlak se mora gibati od 2 do 6 barov,
največ pa do 8 barov.

8. Naprava za zviševanje in zniževanje tlaka

28. člen
Naprave za zviševanje tlaka so hidroforji in druge na-

prave. So del uporabnikove vodovodne napeljave. Priključu-
jejo se preko vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda
preko vodomera in plovnega ventila. Direktna priključitev ni
dovoljena.

Pritok vode v rezervoar pred hidroforno postajo mora
biti nad nivojem vode, tako da ne more priti do povratnega
sesanja, če se izprazni vodovod.

29. člen
Na vodovodu se za znižanje tlaka uporabljajo raztežil-

niki.
Pri posamezni priključitvi na vodovodni sistem, v kate-

rem je tlak nad 6 barov, je potrebno tlak zmanjšati z reducir-
nim ventilom, ki je del uporabnikove vodovodne napeljave.

9. Požarna zaščita

30. člen
Voda iz vodovoda se uporablja tudi za gašenje požarov.

V ta namen so vgrajeni hidranti, hidrantno omrežje in požarni
rezervoarji.

31. člen
Hidrante se vgrajuje v skladu z zakonodajo.
Vsi hidranti morajo biti označeni s tipsko tablico.
Hidranti so lahko nadtalni ali podtalni. Vsak hidrant

mora imeti odvod vode iz ohišja. Glava podtalnega hidranta
mora biti najmanj 10 cm in največ 30 cm pod niveleto
cestne kape. Telo hidranta mora biti obsuto s peskom, ki se
pri zmrzovanju ne sprejema z ohišjem.

32. člen
Dostopnost do hidrantov morajo zagotoviti uporabniki

oziroma upravljavci površin, kjer se hidrant nahaja. Hidrante
vzdržuje upravljavec.

33. člen
Interno hidrantno omrežje in požarni rezervoarji, so del

uporabnikove vodovodne napeljave. V obeh objektih mora
biti zagotovljeno kroženje vode.

10. Jaški

34. člen
Na vodovodu se dimenzije in lokacije vodovodnih ja-

škov določi s projektom. Jaški morajo biti odvodnjavani.
Kolikor so jaški na terenu s talno vodo morajo biti vodotesni.

Minimalna dimenzija vodovodnega jaška mora biti
1x1x1,5 m, cevi in aramatire v jašku morajo biti minimalno
30 cm nad dnom jaška.

Vstopna odprtina mora imeti dimenzije najmanj 60 x
60 cm, s pokrovom ustrezne izvedbe glede na prometno
obremenitev in napisom VODOVOD. Pokrovi morajo biti tak-
šni, da onemogočajo dostop meteorne vode v jašek. Odprti-
ne morajo biti takih dimenzij, da je možna demontaža arma-
ture.

Vodovodne cevi morajo iz jaška potekati tako, da se
zaradi vpliva terena ne poškodujejo.
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11. Vodohrani

35. člen
Pri rekonstrukcijah ali novogradnjah vodohranov mora-

jo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– funkcija, oblika, prostornina in način gradnje mora

zagotavljati 100% tesnenje celic, premazi celic morajo izpol-
njevati sanitarno-higienske pogoje,

– omogočen mora biti dostop za vzdrževanje,
– vodohran mora imeti dve ločeni celici,
– z izolacijo in ustreznim zračenjem mora biti omogo-

čeno prezračevanje in onemogočen nastanek kondenza na
stenah celic,

– zračniki morajo biti izdelani iz nerjavečega materiala
tako, da je onemogočen vnos škodljivih substanc v vodne
celice, priključeni morajo biti na drenažno cev,

– povezovalni elementi cevovodov (fazoni) morajo biti
tipski,

– vrata morajo biti iz aluminija s termo členom,
– vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrežico

iz nerjavečega jekla maksimalno 1mm,
– iztočni vodovod mora biti opremljen s pipo za je-

manje vzorcev in oddušnikom za polnjenje in praznjenje
cevovoda,

– kolikor je dotok v vodohram gravitacijski, mora biti na
dotočni cevi vgrajena pipa za potrebe čiščenja vodohrana,

– armature v objektu morajo biti odporne koroziji,
– predvideno mora biti mesto priključitve naprave za

dezinfekcijo,
– v vodohran mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s

predpisi o varstvu pri delu,
– nasutje nad vodohranom mora biti minimalno 60 cm.

12. Črpališča

36. člen
Zmogljivosti črpalk morajo biti določene na podlagi

srednje urne porabe, maksimalne urne porabe ter požara.
Vedno mora biti predvidena rezervna črpalka.

Obvezna mora biti zaporna armatura na dotoku in izto-
ku, varovalna oprema za preprečevanje hidravličnih udarov,
oprema za preprečitev previsokih tlakov v sistemu in oprema
za merjenje parametrov. Povezovalni elementi cevovodov
(fazoni) morajo biti tipski.

Predvideno mora biti mesto priključitve naprave za de-
zinfekcijo.

Ob objektu mora biti predviden plato ustrezne nosilno-
sti za postavitev dizelskega agregata.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno
ustrezno mesto za odvzem vzorcev vode.

13. Popravila okvar

37. člen
Kdor povzroči škodo na vodovodnem sistemu, je dol-

žan povrniti stroške popravila, iztečene vode in eventualne
škode nastale zaradi prekinitve dobave vode.

Stroški popravila zajemajo porabljeni material, prevoz
in porabljeni čas povečan za 100% zaradi prekinitve dela
in organizacije novega. V intervencijskih popravilih v popol-
danskem času in dela prostih dnevih se ta čas poveča še
za 50%.

III. IZDAJANJE SOGLASIJ IN KONTROLA TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE

38. člen
Upravljavec vodovodov izdaja soglasja k:
– prostorskim in izvedbenim aktom,
– lokaciji,
– gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji,
– uporabnemu dovoljenju,
– v drugih primerih na zahtevo stranke ali upravnih in

drugih organov (priključki na parcelah, ne priključeni obsto-
ječi objekti).

39. člen
Postopek za izdajo soglasja k lokaciji, se začne na

pismeno zahtevo stranke, kateri mora biti priloženo:
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:1000 in

1:5000,
– osnovni podatki o namembnosti objekta in predvide-

ni porabi vode (lokacijska dokumentacija).

40. člen
Postopek za izdajo soglasja k gradnji, rekonstrukciji ali

adaptaciji, se začne na pismeno zahtevo stranke kateri mora
biti predloženo:

– lokacijsko dovoljenje,
– projekt zunanje ureditve,
– projekt interne vodovodne instalacije.
Soglasje k gradnji, dopolnjuje soglasje k lokaciji glede

na ugotovitev dejanskih razmer na terenu in izpolnitev prej-
šnjih pogojev. Vsebuje še pripombe in pogoje za izgradnjo
objekta, možnost vodne oskrbe glede na morebitne spre-
membe pogojev, potrebne vodovodne objekte in naprave in
druge pogoje.

41. člen
Soglasje k uporabnemu dovoljenju, je potrdilo, da so

upoštevani pogoji predhodnih soglasij in da s strani uprav-
ljavca vodovoda ni zadržkov za uporabo, oziroma obratova-
nje objekta. Potrdilo je lahko dano na zapisnik o tehničnem
pregledu objekta.

42. člen
Vloga za soglasje za priključek na vodovod na zahtevo

strank ali upravnih in drugih organov mora vsebovati:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 in

1:5000,
– mapno kopijo,
– potrdilo o lastništvu,
– osnovne podatke o namembnosti objekta in predvi-

deni porabi vode.

IV. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNI SISTEM

43. člen
Dobava vode iz vodovoda se odvija preko priključka, ki

ga sestavljajo
– priključni vklop na sekundarno omrežje,
– dovodna cev do vodomernega jaška,
– ventil pred vodomerom,
– čistilni kos (pri vodomerih nad 40 mm ali 6/4'’),
– vodomer,
– nepovratni ventil,
– ventil z izpustom za vodomerom.
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Vodovodni priključek je last uporabnika, upravlja ga
upravljavec. Stroški upravljanja vodovodnih priključkov se
pokrivajo s priključnino.

Meja med vodovodnim priključkom in uporabnikovo
napeljavo je spoj med vodomerom in nepovratnim ventilom.

V primeru, da je pred vodomerom vgrajena katerokoli
oprema, ki ni zajeta v opisu sestavnih delov vodovodnega
priključka, je za mejo določen zaporni element na dovodni
strani pred vgrajeno opremo.

V primeru ko vodomer še ni vgrajen, je meja zaporni
ventil izven objekta. Če tega ventila ni, je meja zunanji zid
objekta.

Stroški popravila okvar in škoda, ki nastane zaradi izliva
vode pred to mejo, to je na priključku oziroma vodovodnem
sistemu bremenijo upravljavca vodovoda. Stroški popravila
okvar in škode, ki nastane zaradi izliva vode za to mejo, to je
na odjemalčevi vodovodni napeljavi, bremenijo uporabnika.

Vodomerni jašek v katerem je en sam vodomer je v
upravljanju uporabnika. Vodomerni jašek v katerem je več
vodomerov je v upravljanju upravljavca vodovodov.

44. člen
Vodovodni priključek je po namenu lahko:
– stalni priključek, ki je namenjen stalni dobavi vode za

potrebe gospodinjstev, industrije in javne porabe,
– začasen priključek namenjen za začasne potrebe kot

so: gradbiščni priključki, sejmi, krajevne prireditve,
– provizoričen priključek, namenjen za dobavo vode

stalnim odjemalcem v času vzdrževalnih del na javnem vodo-
vodnem omrežju.

45. člen
Pravico do pridobitve priključka pridobi uporabnik s

pozitivnim soglasjem o možnosti dobave vode, ki ga izda
upravljavec na zahtevo odjemalca, ter z gradbenim dovolje-
njem oziroma odločbo o priglasitvi del.

Stalni priključek se izvede na podlagi zahteve stranke,
kateri mora biti priloženo:

– gradbeno dovoljenje oziroma odločba o priglasitvi
del.

Začasni priključek se izvede na podlagi zahteve stran-
ke, kateri mora biti priloženo:

– čas trajanja priključka,
– predvidena poraba vode,
– soglasje lastnikov parcel preko katerih bo priključek

potekal.

46. člen
Na podlagi zahteve stranke se opravi ogled na terenu,

kjer se določi lokacija priključka in po potrebi merilnega
mesta in izdela predračun za izvedbo.

Priključek mora biti izdelan v skladu s soglasjem in z
zahtevami tega pravilnika. Vodomerni jašek mora biti izdelan
v skladu s k temu pravilniku priloženimi načrti.

Vsa montažna dela  do vodomernega jaška, vključno z
vgradnjo vodomera, izvede upravljavec ali od njega poobla-
ščena organizacija oziroma oseba. Zemeljska dela pri izde-
lavi priključka lahko izvede lastnik sam, pri čemer je s strani
izvajalca obvezen nadzor zasipanja priključka.

V. REKONSTRUKCIJA VODOVODNIH SISTEMOV

47. člen
Hkrati z rekonstrukcijo sekundarnega vodovodnega

omrežja se izvaja tudi rekonstrukcija vodovodnih priključ-
kov.

Priključek mora biti rekonstruiran v skladu z zahtevami
tega pravilnika. Vodomerni jašek mora biti izdelan v skladu s
k temu pravilniku priloženimi načrti. Posamezen vodomerni
jašek lahko zgradi uporabnik, ali upravljavec na stroške upo-
rabnika. Skupni vodomerni jašek zgradi upravljavec, ali od
njega pooblaščena organizacija ali oseba na stroške upora-
bnikov.

Kjer so merilna mesta (vodomerni jaški) že postavljena
se na stroške upravljavca vodovoda izvede rekonstrukcija
priključka do vodomera.

Kjer merilnih mest ni, se na stroške upravljavca izvede
rekonstrukcija celotnega priključka. Uporabnik je dolžan fi-
nancirati stroške vgradnje in dobave vodomera, vodomerne-
ga jaška in stroške montažnih del od vodomernega jaška do
objekta.

VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM
V UPRAVLJANJE

48. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje vodovodni objekt

ali napravo drugega upravljavca le v primeru, da je pridoblje-
no uporabno dovoljenje.

V primerih, ko uporabno dovoljenje ni potrebno (grad-
nja na podlagi priglasitve del), je pri prevzemu obvezno
dostaviti zapisnik o dezinfekciji in tlačnemu preizkusu, kata-
ster vodovoda in projekt izvedenih del.

VII. MERITVE PORABE VODE

1. Merilno mesto

49. člen
Glede na lokacijo in način izvedbe delimo merilna me-

sta na:
– jašek za vodomer izven objekta,
– jašek za vodomer v objektu.

50. člen
Največja oddaljenost merilnega mesta od sekundarne-

ga omrežja je 6 m, kjer to ni mogoče izjemoma 10 m.
Pri rekonstrukcijah se, kjer je le mogoče v en vodomer-

ni jašek postavi več vodovodnih priključkov.

51. člen
Vodomerni jaški so praviloma izven objekta, le kjer

jaška ni mogoče postaviti izven objekta se dopušča vgradnja
jaškov v objektu. Jašek mora biti postavljen na stalno dosto-
pnem mestu, kjer ni mogoča nevarnost zlitja jaška s fekalija-
mi in odplakami.

Kolikor je vodomerni jašek v objektu in se pri rekon-
strukciji ugotovi, da je možna lokacija jaška tudi izven objek-
ta, je potrebno na stroške upravljavca zgraditi vodomerni
jašek izven objekta in premestiti vodomer.

52. člen
V merilnem mestu se vgradi v smeri toka vode:
– na priključku s fitingi: dvovijačnik, plombiran ventil,

vodomer, nepovratni ventil, ventil z izpustom,
– na priključku s fazoni: plombiran zasun, čistilni kos,

vodomer, zasun.
Cev mora biti vsaj 15 cm od dna na nosilcih.
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2. Vodomeri

53. člen
Poraba vode se meri z vodomeri
Glede na način vgradnje ločimo glavne, odštevalne in

pomožne vodomere.
Vodomeri morajo ustrezati predpisanim standardom in

morajo biti žigosani s strani pooblaščene organizacije.
Upravljavec skrbi za predpisano zamenjavo, kontrolo,

umerjanje in žigosanje vodomerov.
Na vodovodnih sistemih v upravljanju upravljavca vodo-

voda se lahko vgrajujejo:
– pri profilih N 13 mm(1/2”), 20 mm(3/4”), 25 mm(1”),

30 mm(5/4”) in 40 mm(6/4”) vodomeri proizvajalca ABB,
– pri profilih N 50 mm, 80 mm, 100 mm in 150 mm

vodomeri proizvajalca ABB.

54. člen
Če uporabnik dvomi v pravilno delovanje glavnega ali

odštevalnega vodomera, lahko pismeno zahteva kontrolo
točnosti. Vodomer preizkusi za to pooblaščena organizaci-
ja. Izid preizkusa je obvezen za upravljavca in uporabnika,
ter je podlaga za morebitno korekturo obračuna za zadnje
obračunsko obdobje.

Stroški kontrole točnosti vodomera bremenijo uprav-
ljavca, če je vodomer registriral porabo nad predpisano
dopustno mejo v škodo uporabnika in uporabnika, če je
vodomer registriral porabo vode v dopustnih mejah ali v
škodo upravljavca nad dopustno mejo.

55. člen
Vodomeri za posamezno stanovanje, v več stanovanj-

ski hiši vgrajeni za glavnim vodomerom, so pomožni vodo-
meri.

Pomožnih vodomerov upravljavec ne prevzame v uprav-
ljanje. Vzdrževanje, popravljanje, umerjanje in zamenjavo
teh vodomerov opravlja upravljavec le po naročilu in na
stroške uporabnika.

3. Obračunavanje in plačevanje porabljene vode

56. člen
Porabljena voda se obračunava v skladu z veljavnim

občinskim odlokom.

57. člen
V večstanovanjski hiši, kjer so vgrajeni pomožni vodo-

meri, upravljavec odčita porabo vode po pomožnih vodome-
rih in izda ločene račune.

V več stanovanjski hiši, kjer ni vgrajenih pomožnih vo-
domerov, ali so pomožni vodomeri delno vgrajeni, se pora-
ba izračuna tako, da se gospodinjstvom z vgrajenimi vodo-
meri zaračuna dejanska poraba, ostalim gospodinjstvom pa
razlika porabe proporcionalno razdeljena na osebe.

Razlika med seštevkom porabljene vode po pomožnih
vodomerih in glavnem vodomeru se razdeli na enake dele
vsem uporabnikom v stanovanjski hiši.

Kolikor upravljavec ugotovi, da je pomožni vodomer v
okvari in ga lastnik na njegovo zahtevo ne popravi, se mu
zaračuna povprečna poraba kot v drugem odstavku tega
člena.

58. člen
V primeru okvare vodomera, ko ni mogoče ugotoviti

dejanske porabe vode, upravljavec upošteva pri obračunu
povprečno količino porabljene vode v preteklem obračun-
skem obdobju.

59. člen
Uporabnik, ki v stanovanjski hiši uporablja vodo tudi za

gospodarsko ali drugo dejavnost za katero rabi vodo, mora
imeti za to uporabo ločen priključek oziroma vodomer.

4. Obračunavanje in plačevanje priključnine

60. člen
Priključnina se zaračunava mesečno v odvisnosti od

profila priključne cevi, ne glede na porabo vode.
V primeru večstanovanjske hiše se priključnina izraču-

nana glede na dimenzijo priključne cevi proporcionalno raz-
deli glede na število internih priključkov ne glede na njihove
dimenzije.

VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE IN ODSTRANITEV
PRIKLJUČKA

61. člen
Uporabniku, ki ravna v nasprotju z določili 27. člena

odloka o javnih vodovodih upravljavec lahko prekine dobavo
vode.

62. člen
Prekinitev dobave vode se izvede tako, da se odjemal-

cu odstrani vodomer in ventil pred vodomerom. Uporabnik
je dolžan plačati stroške demontaže in ponovne montaže.

63. člen
Uporabnik je dolžan naročiti odstranitev priključka v

primeru rušenja objekta, v primeru, da objekt ni primeren za
bivanje in v primeru izgradnje novega priključka do objekta.
Odstranitev se izvede tako, da se odstrani dovodna cev do
sekundarnega omrežja. Stroške odstranitve priključka plača
lastnik priključka.

IX. KONČNA DOLOČBA

64. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

Kobarid, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KRANJ

3320. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski
muzej

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o uresni-
čevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 68/95 – odl. US), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45-I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US in
8/96) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95 in 33/96) je Občinski svet mestne občine
Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
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I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj, javni zavod Gorenjski muzej (v nadaljeva-
nju: muzej).

II. IME IN SEDEŽ MUZEJA

2. člen
Ime muzeja je: Gorenjski muzej.
Sedež muzeja je v Kranju, Tomšičeva 44.

III. DEJAVNOSTI MUZEJA

3. člen
V okviru dejavnosti, ki jih izvaja kot javno službo na

področju varstva premične kulturne in naravne dediščine,
muzej zlasti:

– zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hra-
ni ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete,
pisne, tiskane, slikovne, zvočne, likovne in druge vire s
svojega delovnega in geografskega področja ter pripravlja
študije in elaborate za njihovo varstvo;

– sistematično zbira gradivo na terenu; oblikuje in do-
polnjuje stalno zbirko iz zbranega gradiva;

– opravlja znanstveno-raziskovalno delo s področja de-
javnosti muzeja in omogoča strokovno in znanstveno pro-
učevanje muzejskega gradiva;

– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja iz-
sledkov muzejskega dela v muzeju, po Sloveniji in v tujini;

– organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu

iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne
kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;

– pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena sreča-
nja, predstavlja javnosti gradiva s področja dejavnosti;

– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti;

– sodeluje z drugimi muzeji, znanstveno-raziskovalnimi
institucijami, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter drugimi institucijami in strokovnjaki s svojega delovnega
področja iz Slovenije in tujine;

– vzdržuje strokovno knjižnico in bibliografijo muzej-
skih delavcev za študijske in pedagoške potrebe in sodeluje
s knjižnicami;

– razvija in opravlja restavratorske, konservatorske in
druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;

– pridobiva muzejsko gradivo z arheološko metodo,
opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter
sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, opred-
eljenem v 4. členu tega odloka;

– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in
posebne potrebe;

– evidentira in hrani arhivsko gradivo s področja dejav-
nosti muzeja;

– vodi register premične kulturne dediščine s svojega
območja in pri tem sodeluje z nacionalnimi muzeji;

– opravlja druge naloge s področja varstva premične
kulturne dediščine.

Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

O/92.521 – dejavnost muzejev,
O/92.522 – varstvo kulturne dediščine,

O/92.511 – dejavnost knjižnic,
O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
O/92.512 – dejavnost arhivov,
K/72.300 – obdelava podatkov,
K/72.400 – omrežne podatkovne storitve,
K/73.201 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju  družboslovja,
K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
K/74.810 – fotografska dejavnost,
K/74.871 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol,
M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.,
DE/22.110 – izdajanje knjig,
DE/22.130 – izdajanje revij in periodike,
DE/22.140 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega

zapisa,
DE/22.150 – drugo založništvo,
DE/22.220 – drugo tiskarstvo,
DE/22.320 – razmnoževanje video zapisov,
DE/22.330 – razmnoževanje računalniških zapisov,
DN/36.630 – proizvodnja skupin izdelkov,
F/45.250 – druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok,
O/92.110 – snemanje filmov in video filmov,
O/92.120 – distribucija filmov in video filmov,
O/92.130 – kinematografska dejavnost,
O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve.
Druge dejavnosti muzeja, ki služijo izvajanju javne služ-

be iz prvega odstavka tega člena, so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne

oziroma vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne pri-
reditve;

– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti mu-
zeja pravnim in fizičnim osebam;

– založništvo, izdaja in prodaja publikacij vseh vrst s
področja dejavnosti muzeja;

– prodaja spominkov, fotografske dokumentacije, raz-
glednic, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predme-
tov, izvedenih iz svojega gradiva;

– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udele-
žencev ter obiskovalcev.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvr-
ščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejav-
nosti:

DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
DN/36.630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
G/52.270 – trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah z živili,
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 – trgovina na drobno, na tržnicah in stojni-

cah,
G/55.401 – točenje pijač in napitkov v točilnicah in

dnevnih barih,
G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
H/55.302 – dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij,
H/55.510 – dejavnost menz,
K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.403 – izposojanje drugih predmetov široke po-

trošnje,
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K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje,

K/74.300 – tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
O/92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

4. člen
Muzej kot pokrajinski muzej v skladu z uredbo o vzpo-

stavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na podro-
čju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih
muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) zagotavlja in izvaja javno
službo za območje Mestne občine Kranj, Cerklje na Gorenj-
skem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Bohinj; v sode-
lovanju z Gornjesavskim muzejem za območje občin Jeseni-
ce, Žirovnica, Kranjska Gora; v sodelovanju s Kulturnim
centrom Kamnik – muzejem za območje občin Kamnik,
Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Komenda; v
sodelovanju z Loškim muzejem Škofja Loka za območje
občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri; v
sodelovanju z Muzeji radovljiške občine za območje občin
Radovljica, Bled; v sodelovanju s Tržiškim muzejem pa za
območje Občine Tržič. Muzej izvaja javno službo tudi za
področje likovne umetnosti od začetka 20. stoletja dalje v
sodelovanju s Kulturnim centrom Kamnik – muzejem, Muze-
ji radovljiške občine in Loškim muzejem Škofja Loka.

IV. ORGANI MUZEJA

5. člen
Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja.

6. člen
Muzej vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega

direktorja.
Direktorja muzeja imenuje ustanovitelj na podlagi jav-

nega razpisa, po predhodnem mnenju sveta muzeja in stro-
kovnega sveta muzeja.

Za direktorja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo  družboslovne ali hu-
manistične smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
muzejskih dejavnosti,

– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.

7. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje devet članov. Svet

sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev muzeja,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Postopek oblikovanja, trajanje mandata, pristojnosti in

delo sveta podrobneje ureja statut zavoda.

8. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe dela,

finančni načrt in zaključni račun muzeja ter splošne akte,
za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad

upravljanjem in poslovanjem muzeja ter opravlja druge na-
loge, določen s tem odlokom, statutom muzeja in drugimi
predpisi.

9. člen
Strokovni svet muzeja šteje pet članov, ki jih imenuje

svet muzeja izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih
strokovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in dva
člana strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbi-
ri, preostala člana pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela muzeja in daje direktorju ter svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge
naloge, določene v statutu muzeja.

Mandat članov strokovnega sveta traja pet let.

10. člen
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

V. SREDSTVA ZA DELO

11. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil

ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovite-
lja, s katerimi je dolžan upravljati kot dober gospodar.

Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastruk-
ture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, določi
Mestna občina Kranj s posebnim aktom.

Za upravljanje s premoženjem je muzej odgovoren usta-
novitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

12. člen
Sredstva za delo muzeja so, razen premoženja ustano-

vitelja, še sredstva, ki jih muzej pridobi:
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov v

skladu z veljavnimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

13. člen
Muzej presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le
za izvajanje in razvoj te dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja svet muzeja v soglasju
z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega
odstavka tega člena se za način kritja tega primanjkljaja na
predlog sveta muzeja odloča ustanovitelj.
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VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Muzej lahko nepremičnine, s katerimi upravlja, oddaja
v najem le s soglasjem župana Mestne občine Kranj. Sred-
stva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja usta-
novitelja v najem, lahko muzej uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen, in za investicije.

Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti muzeja.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN MUZEJA

15. člen
Svet mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do

muzeja naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu muzeja,
– odloča o statusnih spremembah muzeja,
– imenuje in razrešuje direktorja muzeja.
Župan Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja

naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela muze-

ja z načrti in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemi-

zaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu oprav-

ljanje osnovne dejavnosti,
– druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.
Muzej je dolžan finančni načrt, letni program dela in

program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti
v pregled organu mestne uprave, pristojnemu za kulturo,
finančni načrt pa tudi organu mestne uprave, pristojnemu za
finance.

Muzej je dolžan redno in najmanj enkrat letno obvešča-
ti ustanovitelja o rezultatih poslovanja in dajati druge podat-
ke o poslovanju v skladu z zakonom, ter posredovati podat-
ke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v
statistične namene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Svet muzeja in strokovni svet muzeja se oblikujeta v

skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve
tega odloka.

17. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve novega statuta uporablja muzej statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odlo-
ka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom
in drugimi predpisi.

18. člen
Dosedanji poslovodni organ opravlja funkcijo direktorja

do poteka mandata.

19. člen
Muzej je pravni naslednik Gorenjskega muzeja Kranj,

ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju št.
reg. vložka 829/00.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 67000-33/02-47/12
Kranj, dne 1. julija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3321. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev
proračuna Mestne občine Kranj za osnovno
dejavnost

Na podlagi 55. člena statuta Mestne občine Kranj (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in 14/95) je Občinski svet mestne
občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna
Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost

Mestna občina Kranj zagotavlja krajevnim skupnostim
iz proračuna sredstva za osnovno dejavnost krajevnih sku-
pnosti na osnovi vrednotenja in realizacije načrta dela kra-
jevnih skupnosti po naslednjih kriterijih:

1. Obseg in zahtevnost letnega načrta dela krajevnih
skupnosti

a) Krajevna skupnost ima program
Krajevna skupnost ima program, ki načrtuje možnost

razvoja gospodarskih dejavnosti (obrt, turizem, trgovina),
vzdrževanja, obnove in novogradnje, komunalne infrastruk-
ture (ceste, kanalizacija, javna razsvetljava) in možnosti raz-
voja družbene dejavnosti (vzdrževanje domov, igrišč, zele-
nic, delovanje organizacij in društev). Krajani so informirani
o delovanju krajevne skupnosti in o možnostih sodelovanja.
Gospodarjenje z imetjem je dobro. Za ta namen se na leto
prizna krajevni skupnosti = 30.000 SIT.

b) Krajevna skupnost ima zelo dober program
Zelo dober program je tisti, ki vključuje večje število

obsežnejših in zahtevnejših nalog, pomembnih za vso ali za
več krajevnih skupnosti. Pri tem sodelujejo skoraj vsi kraja-
ni. S programom je načrtovano sodelovanje in pomoč kraja-
nov pri reševanju komunalnih, socialnih, prometnih in drugih
nalogah. Krajani so dobro informirani o delovanju krajevnih
skupnosti. Gospodarjenje z imetjem je skrbno, vzorno. Za ta
namen se na leto prizna krajevni skupnosti = 60.000 SIT.

2. Funkcionalni stroški po številu prebivalcev
Krajevne skupnosti so razdeljene na šest skupin:
1. skupina – 8 krajevnih skupnosti do 1000 prebival-

cev dobi po 20.000 SIT na leto,
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2. skupina – 8 krajevnih skupnosti do 2000 prebival-
cev dobi po 40.000 SIT na leto,

3. skupina – 8 krajevnih skupnosti do 3000 prebival-
cev dobi po 60.000 SIT na leto,

4. skupina – 3 krajevne skupnosti do 4000 prebival-
cev dobijo po 80.000 SIT na leto,

5. skupina –2 krajevni skupnosti do 5000 prebivalcev
dobita po 100.000 SIT na leto,

6. skupina –2 krajevni skupnosti do 6.000 prebivalcev
dobita po 120.000 SIT na leto.

3. Funkcionalni stroški po lokaciji krajevne skupnosti
Krajevne skupnosti so razdeljene na tri skupine:
1. skupina – 15 krajevnih skupnosti, ki so od sedeža

MO Kranj oddaljene do 5 km dobi po 30.000 SIT,
2. skupina – 9 krajevnih skupnosti, ki so od sedeža

MO Kranj oddaljene do 10 km dobi 60.000 SIT,
3. skupina – 1 krajevna skupnost, ki je od sedeža MO

Kranj oddaljena do 15 km dobi 90.000 SIT.

4. Funkcionalni stroški po številu vasi, sosesk in zasel-
kov

Krajevne skupnosti so razdeljene v tri skupine:
1. skupina – 13 krajevnih skupnosti je enovitih, vsaki

pripada 40.000 SIT,
2. skupina – 5 krajevnih skupnosti, ki jih sestavljajo

dve ali več vasi, vsaki pripada 80.000 SIT,
3. skupina – 7 krajevnih skupnosti, ki jih sestavljajo štiri

ali več vasi, vsaki pripada 120.000 SIT.

5. Stroški za informiranje
Stroški se delijo na število družin ali gospodinjstev.

Informiranje se ocenjuje na krajevno običajen način. Vred-
nost na družino je 200 SIT.

6. Stroški za funkcionalno delo v krajevni skupnosti
Krajevne skupnosti so razdeljene na šest skupin. Vred-

nost urne postavke za izvršeno delo v krajevni skupnosti je
1.000 SIT.

1. skupina – 8 krajevnih skupnosti do 1000 prebival-
cev (Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Jošt, Podblica, Struže-
vo, Tenetiše, Trstenik, Žabnica); vsaki se prizna 6 ur dela na
teden v krajevni skupnosti,

2. skupina – 8 krajevnih skupnosti od 1001 do 2000
prebivalcev (Besnica, Bitnje, Britof, Center, Čirče, Golnik,
Mavčiče, Predoslje); vsaki se prizna 12 ur dela na teden v
krajevni skupnosti,

3. skupina – 2 krajevni skupnosti od 2001 do 3000
prebivalcev (Orehek-Drulovka, Zlato polje); vsaki se prizna
18 ur dela na teden v krajevni skupnosti,

4. skupina – 3 krajevne skupnosti od 3001 do 4000
prebivalcev (Bratov Smuk, Huje, Kokrica); vsaki se prizna
24 ur dela na teden v krajevni skupnosti,

5. skupina – 2 krajevni skupnosti od 4001 do 5000
prebivalcev (Planina, Stražišče); vsaki se prizna 30 ur dela
na teden v krajevni skupnosti,

6. skupina – 2 krajevni skupnosti od 5001 do 6000
prebivalcev (Primskovo, Vodovodni stolp); vsaki se prizna
36 ur dela na teden v krajevni skupnosti.

7. Sredstva za vzdrževanje prostorov
Sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov se do-

delijo vsem krajevnim skupnostim. Razdeljena so v dve sku-
pini in se koristijo za razsvetljavo, ogrevanje, čistila in čišče-
nje prostorov. Zagotovljena so na pogostost in čas zasede-
nosti posameznih prostorov za delovanje krajevnih skupno-
sti, organizacij, društev in skupnosti. Krajevne skupnosti, ki

nimajo lastnih prostorov, bodo ta sredstva namenila za kritje
stroškov najetih prostorov, največ do 50 m2, in sicer:

– do 50 m2 skupne uporabne površine po 4.000 SIT/m2,
– nad 50 m2 skupne uporabne površine po 800 SIT/m2.

8. Rezervna sredstva
Rezervna sredstva se dodelijo krajevnim skupnostim

kot posojilo za zagotovitev likvidnosti med letom. Na koncu
leta se razdelijo med vse krajevne skupnosti v razmerju, kot
so bila razdeljena sredstva proračuna za osnovno dejavnost
krajevnih skupnosti.

Kriteriji začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 015-01-129/2002-41-11
Kranj, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3322. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev
proračuna Mestne občine Kranj za gradnjo in
obnovo komunalnih naprav

Na podlagi 55. člena statuta Mestne občine Kranj (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in 14/95) je Občinski svet mestne
občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna
Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo

komunalnih naprav

1
Sredstva za gradnjo in obnovo komunalnih naprav v

krajevnih skupnostih se razdelijo krajevnim skupnostim za:
– obnovo javnih poti in gradnjo pločnikov,
– ureditev parkov in zelenic,
– obnovo ulic in trgov,
– obnovo ali gradnjo javne razsvetljave,
– ureditev avtobusnih postajališč in postavitev čakalnic,
– gradnjo kanalizacije (meteorna in fekalna),
– gradnjo vodovoda,
– gradnjo opornih zidov, mostov, propustov, varovalnih

ograj,
– razširitev pokopališča.

2
Sredstva se razdelijo krajevnim skupnostim, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– gradnjo ali obnovo komunalne naprave morajo imeti

vključeno v načrt dela krajevne skupnosti,
– za gradnjo ali obnovo komunalne naprave morajo

imeti zagotovljeno zahtevano udeležbo iz točke 4 (lahko z
denarnimi prispevki, materialom ali delom krajanov),

– gradnja ali obnova komunalnih naprav mora potekati
v skladu z zakonom o javnih naročilih,

– pridobiti morajo ustrezna dovoljenja (priglasitev del,
lokacijsko ali gradbeno dovoljenje),

– imeti morajo pridobljeno zemljišče, potrebno za grad-
njo in urejen vpis v zemljiški knjigi, iz katerega je razvidno,
da je lastnina Mestne občine Kranj, krajevne skupnosti ali
javno dobro.
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3
Sredstva za gradnjo in obnovo komunalnih naprav se

razdelijo krajevnim skupnostim do višine sredstev, ki so v
letnem proračunu Mestne občine Kranj predvidene za ta
namen.

Sredstva po kriterijih, ki jih sprejme Občinski svet me-
stne občine Kranj, in na predlog Komisije za delovanje KS
razdeli župan.

Odbor za pripravo gradiva komisiji za delovanje krajev-
ne skupnosti (v nadaljevanju: odbor) zbere vsako leto prijave
na podlagi razpisa, opravi oglede pripravljalnih del in najka-
sneje do 31. maja pripravi predlog za dodelitev sredstev
komisiji za delovanje krajevnih skupnosti.

Odbor pripravi predlog tako, da vsa prijavljena dela
označi po prioriteti A-nujna, B-potrebna, C-če bodo na raz-
polago dodatna sredstva).

Prijavljene gradnje in obnove komunalnih naprav odbor
razvrsti po naslednji prioriteti:

1. gradnja, zajetje in obnova vodnjakov, izgradnja ka-
nalizacije,

2. razširitev pokopališča, obnova mostov, propustov,
opornih zidov,

3. asfaltiranje javnih poti, pločnikov, parkirišč, obnova
ulic in trgov,

4. izgradnja javne razsvetljave,
5. ureditev parkov, zelenic, postavitev avtobusnih ča-

kalnic.

4
Določitev višine udeležbe krajevne skupnosti odbor

določi na podlagi območja, kjer se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik, št. 10/87,
Uradni list RS, št. 107/99, 95/01):

I. območje – 20% udeležba krajevne skupnosti:
– KS Bratov Smuk,
– KS Center,
– KS Huje,
– KS Planina,
– KS Vodovodni stolp,
– KS Zlato polje;
II. območje – 25% udeležba krajevne skupnosti:
– KS Čirče,
– KS Gorenja Sava,
– KS Hrastje,
– KS Orehek – Drulovka,
– KS Primskovo,
– KS Stražišče,
– KS Struževo,
– KS Bitnje,
– KS Kokrica,
– KS Predoslje,
– KS Britof,
– KS Golnik;
III. območje – 30% udeležba krajevne skupnosti:
– KS Besnica,
– KS Mavčiče,
– KS Žabnica,
– KS Jošt,
– KS Podblica,
– KS Tenetiše,
– KS Goriče,
– KS Trstenik.

5
Krajevna skupnosti, ki v preteklem letu ni dobila odobre-

nih sredstev, ima za prijavljeno gradnjo ali obnovo prednost
in se jo vključi v prioritetno skupino A. Če krajevna skupnosti

prijavi v istem letu več nalog, se pri vseh naslednjih prioriteta
znižuje.

6
Pred nakazilom odobrenih sredstev iz proračuna mora

krajevna skupnost imeti podpisano pogodbo; pred podpi-
som pogodbe pa na svojem žiro računu imeti obvezno ude-
ležbo (iz točke 4) za namen podpisane pogodbe.

7
Odobrena sredstva so strogo namenska in jih je krajev-

na skupnost dolžna porabiti do konca tekočega leta. Nadzor
nad porabo sredstev izvaja Oddelek za finance Mestne obči-
ne Kranj in odbor.

Kriteriji začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 015-01-130/2002-41-11
Kranj, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3323. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev
proračuna Mestne občine Kranj za redno
vzdrževanje komunalnih objektov

Na podlagi 55. člena statuta Mestne občine Kranj (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in 14/95) je Občinski svet mestne
občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna
Mestne občine Kranj za redno vzdrževanje

komunalnih objektov

Mestna občina Kranj zagotavlja krajevnim skupnostim
iz proračuna sredstva za redno vzdrževanje komunalnih ob-
jektov:

1. Krajevne skupnosti, ki prejemajo sredstva so:

Krajevna skupnost Dotacija 2002 v SIT

Besnica 1,100.000
Bitnje 650.000
Britof 660.000
Golnik 980.000
Goriče 440.000
Jošt 470.000
Kokrica 1,570.000
Mavčiče 950.000
Podblica 390.000
Predoslje 770.000
Tenetiše 300.000
Trstenik 1,040.000
Žabnica 680.000
Skupaj 10,000.000

2. Sredstva, ki pripadajo posamezni krajevni skupno-
sti, so izračunana na osnovi enkrat letno usklejene evidence
števila avtobusnih postajališč z in brez nadstrešnice, dolžine
kanalizacijskega omrežja, števila svetlobnih teles, velikosti
zelenih površin in števila otroških igrišč na območju posa-
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mezne krajevne skupnosti. Evidenca mora biti do konca
septembra tekočega leta usklajena z dejanskim stanjem
zaradi priprave izračuna dotacije za prihodnje proračunsko
leto.

3. Sredstva so namenjena za:
– čiščenje in vzdrževanje avtobusnih postajališč,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
– urejanje in vzdrževanje zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje otroških igrišč
Kriteriji začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 015-01-163/2002-41-11
Kranj, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3324. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev
proračuna Mestne občine Kranj za vzdrževanje
javnih poti

Na podlagi 55. člena statuta Mestne občine Kranj (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in 14/95) je Občinski svet mestne
občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna

Mestne občine Kranj za vzdrževanje javnih poti

Mestna občina Kranj zagotavlja krajevnim skupnostim
iz proračuna sredstva za redno vzdrževanje javnih poti.

1. Krajevne skupnosti, ki prejemajo sredstva so:

Krajevna skupnost Dotacija 2002 v SIT

Besnica 1,814.530
Bitnje 1,076.492
Britof 1,088.718
Golnik 1,616.580
Goriče 725.812
Jošt 775.300
Kokrica 2,589.828
Mavčiče 1,567.094
Podblica 643.336
Predoslje 1,270.172
Tenetiše 494.872
Trstenik 1,715.556
Žabnica 1,121.710
Skupaj 16,500.000

2. Sredstva, ki pripadajo posamezni krajevni skupno-
sti, so izračunana na osnovi enkrat letno usklajene evidence
asfaltiranih in makadamski poti na območju posamezne kra-
jevne skupnosti. Evidenca mora biti do konca septembra
tekočega leta usklajena z dejanskim stanjem v naravi zaradi
priprave izračuna dotacije za prihodnje proračunsko leto.

3. Sredstva so namenjena za:
– zimska služba – pluženje, posipanje cest,
– ročno in strojno krpanje makadamskih cest,
– krpanje asfaltiranih cest z hladnim in vročim asfaltom

– vzdrževanje bankin – nasipanje, vzdrževanje pravil-
nega prečnega naklona,

– čiščenje naprav za odvodnjavanje,
– čiščenje in popravljanje prometne signalizacije in

opreme (tudi talnih oznak),
– obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti,
– čiščenje cest – pospravljanje porušenega materiala z

brežin, pometanje po zimskem posipanju),
– intervencijski ukrepi – poplava, plaz, potres, žled,

prometne nesreče.
Kriteriji začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 015-01-164/2002-41-11
Kranj, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3325. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 2798/3, pot, k.o.
Bitnje

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) in 5. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Svet me-
stne občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra

na zemljišču parcelna številka 2798/3,
pot, k.o. Bitnje

I
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parcelna

številka 2798/3, pot, v izmeri 344 m2, k.o. Bitnje, vpisano v
seznam I, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

II
Lastninska pravica na zemljišču parcelna številka

2798/3, pot, v izmeri 344 m2, k.o. Bitnje se vpiše za
Mestno občino Kranj.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Kranju.

Št. 46404-0009/01-43/06
Kranj, dne 22. julija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LAŠKO

3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske
Toplice

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41., 42. in 53. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 64/01) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 24. seji
dne 19. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske

Toplice

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola
Antona Aškerca Rimske Toplice (Uradi list RS, št. 22/97,
89/98; v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen
V poglavju »II. STATUSNE DOLOČBE« v točki »4. Šol-

ski okoliš«, se v 8. členu vnese novo besedilo, ki se glasi:
»Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski

okoliš matične šole in podružničnih šol, ki obsegajo naselja
s prostorskimi okoliši krajevnih skupnosti Rimske Toplice,
Jurklošter, Sedraž in Zidani Most.

Matična šola je osnovna šola Antona Aškerca Rimske
Toplice, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja,
ki obsegajo prostorske okoliše: Brstovnica, Brodnice, del
naselja Dol pri Laškem prostorski okoliš 0143, Globoko,
Gračnica, del naselja Lipni Dol prostorski okoliš 0144, Lo-
kavec, del naselja Lože prostorski okoliš 0140, Rimske
Toplice, del naselja Paneče prostorski okoliš 0145, Povče-
no, Senožete, Sevce, Strensko, del naselja Veliko Širje
prostorski okoliš 0083, del naselja Vodiško prostorski oko-
liš 0141, Zabrež, del naselja Klenovo prostorski okoliš
0139, del naselja Škofce prostorski okoliš 0142 za učence
od 1. do 9. razreda, ter naselja z območja podružničnih šol
Sedraž in Jurklošter za učence od 6. razreda, z območja
podružnične šole Zidani most za učence od 5. razreda in
območja podružnične šole Laziše za učence od 4. razreda
dalje.

Podružnična šola Jurklošter opravlja osnovnošolsko izo-
braževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Blatni
Vrh, Jurklošter, Lahov Graben, del naselja Lipni Dol prostor-
ski okoliš 0094, Marijina vas, Mrzlo Polje, del naselja Pane-
če prostorski okoliš 0093, del naselja Polana prostorski
okoliš 0106 in 0107 za učence do 5. razreda.

.Podružnična šola Laziše opravlja osnovnošolsko izo-
braževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: del
naselja Dol pri Laškem prostorski okoliš 0077, Laziše, del
naselja Lože prostorski okoliš 0080, Konc, del naselja Škof-
ce prostorski okoliš 0078 in del naselja Vodiško prostorski
okoliš 0079 za učence do 3. razreda.

Podružnična šola Sedraž opravlja osnovnošolsko izo-
braževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Be-
lovo, Brezno, Govce, del naselja Klenovo prostorski okoliš
0055, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo za učence do 5.
razreda.

Podružnična šola Zidani most opravlja osnovnošolsko
izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše:
Obrežje pri Zidanem mostu, Suhadol, Širje, del naselja Veli-
ko Širje prostorski okoliš 0084 in Zidani most za učence do
4. razreda.

Velikost šolskega okoliša z območji podružničnih šol je
usklajena s prostorsko zmogljivostjo posamezne šole, ki šoli
omogoča izvedbo programa osnovnošolskega programa v
eni izmeni.

V matični šoli se vpisuje otroke za matično šolo in
posamezne podružnične šole. Vpis v šolo zunaj šolskega
okoliša ali območja podružnične šole v katerem otrok biva,
na željo staršev, izvede zavod v skladu z zakonom.

Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v
kartografskem prikazu Registra prostorskih enot, ki je prilo-
ga tega odloka.

Natančno razmejitev s hišnimi številkami v območju
matične šole in območju podružničnih šol, ter notranjo orga-
nizacijo osnovnošolskega izobraževanja opredeli zavod v
svojih pravilih.«

3. člen
V poglavju »IV. ORGANI ZAVODA« v točki »2. Ravna-

telj«, se v 20. členu vnese novo besedilo, ki se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima

visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učite-
lja ali za svetovalnega delavca na šoli na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski
izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata sicer mu preneha mandat po
zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imeno-

vanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem in razrešitvijo

pridobiti mnenje učiteljskega zbora in lokalne skupnosti na
območju katere ima zavod sedež. Mnenje ni potrebno, če
se ravnatelja razreši na njegov predlog.

Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski
zbor ali lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva,
ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravna-
telja brez tega mnenja.«

4. člen
V točki »a) Pomočnik ravnatelja«, se v 22. členu v

drugem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan tudi uči-

telj, ki ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor.«

– v tretjem odstavku se za besedo »ravnatelj« črta osta-
lo besedilo.

5. člen
V poglavju »X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«,

se črta besedilo 44. člena.
– 45. člen postane 44. člen in se glasi:
»Ravnatelj je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen

po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi notranjo
organizacijo dela v skladu s tem odlokom v roku treh mese-
cev od dneva uveljavitve tega odloka.«

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

listu Republike Slovenije.
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Št. 02201-03/2002
Laško dne, 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41., 42. in 53. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 64/01) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 24. seji
dne 19. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola
Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 22/97, 89/98 in
678/00; v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen
V poglavju »I. SPLOŠNA DOLOČBA«, se v 1. členu v

drugem odstavku vnese novo besedilo, 1. točke, ki se glasi:
»1. Podružnična šola Debro.«
Temu ustrezno se uredi zaporedje ostalih točk.

3. člen
V poglavju »II. STATUSNE DOLOČBE«, se v 2. členu v

tretjem odstavku vnese novo besedilo kot 1. točka, ki se
glasi:

1. Podružnična šola Debro, Poženelova 26
Temu ustrezno se uredi zaporedje ostalih točk.
– V točki »4. Šolski okoliš«, se v 8. členu vnese novo

besedilo, ki se glasi:
»Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski

okoliš matične šole in podružničnih šol, ki obsegajo naselja
s prostorskimi okoliši krajevnih skupnosti Laško, Rečica,
Marija Gradec, Šentrupert in Vrh nad Laškim.

Matična šola je osnovna šola Primoža Trubarja Laško,
ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obse-
gajo prostorske okoliše: Bukovca, Harje, Gabrno, Kuretno,
Lahomno, Lahomšek, del naselja Laško prostorski okoliš
0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008,
0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0149, Marija
Gradec, Modrič, Ojstro, Plazovje, Radoblje, Stopce, Strm-
ca, del naselja Šmihel prostorski okoliš 0065, Trojno, del
naselja Tovsto prostorski okoliš 0150, 0151, in Udmat za
učence od 1. do 9. razreda, ter naselja z območja podruž-
nične šole Reka za učence od 4. razreda in z območja
podružnične šole Vrh nad Laškim za učence od 5. razreda
dalje.

Podružnična šola Debro opravlja osnovnošolsko izo-
braževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Br-
stnik, Doblatina, Debro, Jagoče, del naselja Laško prostor-
ski okoliš 0013, 0014, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,

0148, 0152, 0153, Rifengozd, Slivno, del naselja Spodnje
Rečice prostorski okoliš 0023, 0024, 0025, 0026, 0027,
0028, 0029, 0030, 0031, del naselja Šmihel prostorski
okoliš 0066, 0154, del naselja Tovsto prostorski okoliš
0021 za učence od 1. do 9. razreda, ter naselja z območja
podružnične šole Rečica za učence od 4. razreda in z
območja podružnične šole Šentrupert za učence od 5. raz-
reda dalje.

Podružnična šola s prilagojenim programom za otroke
s posebnimi potrebami opravlja osnovnošolsko izobraževa-
nje po posebnem programu za območje celotne Občine
Laško za učence od 1. do 9. razreda.

Podružnična šola Rečica opravlja osnovnošolsko izo-
braževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Huda
Jama, del naselja Spodnja Rečica prostorski okoliš 0032 in
0138, Šmohor in Zgornja Rečica za učence do 3. razreda.

Podružnična šola Reka opravlja osnovnošolsko izobra-
ževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: del na-
selja Olešče prostorski okoliš 0118, Padež, Požnica, Reka
in del naselja Tevče prostorski okoliš 0129 za učence do 3.
razreda.

Podružnična šola Šentrupert opravlja osnovnošolsko
izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše
Curnovec, Mačkovec, Mala Breza, del naselja Olešče pro-
storski okoliš 0119, Šentrupert in Trobni Dol za učence do
4. razreda.

Podružnična šola Vrh nad Laškim opravlja osnovnošol-
sko izobraževanje za naselja, ki osegajo prostorske okoliše
Gozdec, Kladje, Laška vas, Leskovca, Male Grahovše, Selo
nad Laškim, del naselja Tevče prostorski okoliš 0147, Veli-
ke Gorelce, Velike Grahovše, Vrh nad Laškim in Žigon za
učence do 4. razreda.

Velikost šolskega okoliša z območji podružničnih šol je
usklajena s prostorsko zmogljivostjo posamezne šole, ki šoli
omogoča izvedbo programa osnovnošolskega programa v
eni izmeni.

V matični šoli se vpisuje otroke za matično šolo in
posamezne podružnične šole. Vpis v šolo zunaj šolskega
okoliša ali območja podružnične šole v katerem otrok biva,
na željo staršev, izvede zavod v skladu z zakonom.

Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v
kartografskem prikazu Registra prostorskih enot, ki je prilo-
ga tega odloka.

Natančno razmejitev s hišnimi številkami v območju
matične šole in območju podružničnih šol, ter notranjo orga-
nizacijo osnovnošolskega izobraževanja opredeli zavod v
svojih pravilih.«

4. člen
V poglavju »IV. ORGANI ZAVODA«, v točki »2. Ravna-

telj«, se v 20. členu vnese novo besedilo, ki se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima

visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učite-
lja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski
izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata sicer mu preneha mandat po
zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imeno-

vanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem in razrešitvijo

pridobiti mnenje učiteljskega zbora in lokalne skupnosti na
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območju katere ima zavod sedež. Mnenje ni potrebno, če
se ravnatelja razreši na njegov predlog.

Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski
zbor ali lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva,
ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravna-
telja brez tega mnenja.«

5. člen
V točki »a) Pomočnik ravnatelja«, se v 22. členu v

drugem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan tudi uči-

telj, ki ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor.«

– v tretjem odstavku se za besedo »ravnatelj« črta osta-
lo besedilo.

6. člen
V točki »b) Vodja podružnične šole«, se v 23. členu

črta besedilo četrtega odstavka.

7. člen
V poglavju »X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«,

se črta besedilo 44. člena.
– 45. člen postane 44. člen in se glasi:
»Ravnatelj je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen

po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi notranjo
organizacijo dela v skladu s tem odlokom v roku treh mese-
cev od dneva uveljavitve tega odloka.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 02201-03/2002
Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENDAVA

3328. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Lendava

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava
na seji dne 12. 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 Lendava

1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in

119/00) se v četrtem odstavku 6. člena za besedo” Obči-
na” doda besedilo: “lahko ustanovi z drugimi občinami inte-
resne zveze in združenja,”, ostalo besedilo ostane nespre-
menjeno.

2. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima volilne komisije, kot samostojne in neodvi-

sne občinske organe, ki v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbijo
za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti
volilnih postopkov.”

3. člen
V drugem odstavku 15. člena se beseda “dvaindvajset”

nadomesti z besedo “triindvajset” in črta pika, doda vejica in
besedilo “in en član predstavnik romske skupnosti”. V tre-
tjem odstavku 15. člena se na koncu doda besedilo: “Do
prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi man-
datna doba članov občinskega sveta navedenih v zakonu.”

4. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “državljani”

nadomesti z besedo “volivci”, drugi odstavek pa se spreme-
mi tako, da se glasi: “Začetek in trajanje mandatne dobe
župana določa zakon.”

5. člen
V prvem odstavku 37. člena se doda nova šesta alinea,

ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo
župana in podžupana,”, dosedanja šesta in sedma alinea
postaneta sedma in osma alinea, doda se nov drugi odsta-
vek, ki se glasi: “Županu po zakonu preneha mandat, če je
imenovan na funkcijo ali delo, ki ga določa zakon.”, doseda-
nji drugi odstavek postane tretji in temu ustrezno se prešte-
vilčijo vsi ostali odstavki. V dosedanjem četrtem odstavku, ki
postane peti, se v drugem stavku besedi “in šesto” nadome-
stita s “, šesto in sedmo”, v dosedanjem osmem odstavku
pa se v prvem stavku beseda “pete” nadomesti z besedo
“šeste” in v dosedanjem osmem odstavku se beseda “dru-
gem” nadomesti z besedo “tretjem”.

6. člen
V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postanejo drugi in

tretji odstavek. V tretjem odstavku se črta pika in doda
besedilo: “na predlog direktorja občinske uprave.”

7. člen
V 93. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se

je zanjo izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma
upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.”

8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.
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MAJŠPERK

3329. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2002

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/8, 1/99, 59/99, 61/99 – odl. US in 89/99), 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk
na 25. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Majšperk za leto 2002

I
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2002

(Uradni list RS, št. 4/02), se v tabeli BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV spremenijo naslednje postavke:

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+79) 685.971
703 Davki na premoženje 30.220
714 Drugi nedavčni prihodki 32.450

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 685.971
402 Izdatki za blago in storitve 81.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 428.500

II
Ta odlok začne veljati s sprejemom na občinskem sve-

tu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02/01-02
Majšperk, dne 23. julija 2002.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

3330. Sklep  o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 5.
korespondenčni seji dne 20. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o izvzemu iz javnega dobra

I
Občinski svet občine Majšperk sklene, da se izvzame

iz javnega dobra parcela št. 6/3 v velikosti 406 m2, vpisana
v seznamu 2 k.o. Lešje, ker v naravi ne služi kot javno
dobro.

II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa preneha značaj

zemljišča v splošni rabi ter se vpiše v ustreznem zemljiško-
knjižnem vložku in postane last Občine Majšperk.

III
Izvzem iz javnega dobra omenjene parcele je potre-

ben, zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja pokopališča
Majšperk.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 464-02/01-01
Majšperk, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

3331. Sklep  o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97), soglasja vseh občinskih svetov novo-
ustanovljenih občin bivše Občine Ptuj in 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Majšperk na 25. redni seji dne 23. 7. 2002
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
Ukine se status javnega dobra na naslednjih zemljiščih:
– zemljiškoknjižni vložek seznam 2, parc. št. 608/110

k.o. Lešje, v izmeri 350 m2

– zemljiškoknjižni vložek seznam 5, parc. št. 725/10
k.o. Doklece, v izmeri 4.321 m2

– zemljiškoknjižni vložek seznam 5, parc. št. 725/11
k.o. Doklece, v izmeri 1.006 m2

– zemljiškoknjižni vložek seznam 4, parc. št. 344/16
k.o. Stogovci, v izmeri 1 m2

– zemljiškoknjižni vložek seznam 4, parc. št. 344/17
k.o. Stogovci, v izmeri 60 m2.

II

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra ter se vpišejo v ustrezen zemljiško-
knjižni vložek in postanejo last Občine Majšperk.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 464-02-0006/98
Majšperk, dne 23. julija 2002.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.
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MORAVSKE TOPLICE

3332. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Moravske
Toplice

Na podlagi 19. do 23. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in tretjega odstavka 15. člena in 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je
Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 17. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine
Moravske Toplice

1. člen
Ta odlok določa oblikovanje volilnih enot za volitve čla-

nov občinskega sveta in župana Občine Moravske Toplice.
Občinski svet občine Moravske Toplice šteje petnajst

članov, od teh sta dva člana predstavnika madžarske naro-
dne skupnosti.

2. člen
1. Za volitve članov občinskega sveta in za volitve župa-

na Občine Moravske Toplice se določi ena volilna enota.
Volilna enota obsega območje celotne Občine Morav-

ske Toplice.
V volilni enoti se voli trinajst članov občinskega sveta in

župan.
Sedež volilne enote je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva 3.
2. Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov

madžarske narodne skupnosti je volilna enota celotno ob-
močje Občine Moravske Toplice.

V tej volilni enoti pripadniki madžarske narodne skup-
nosti volijo dva člana občinskega sveta – predstavnika mad-
žarske narodne skupnosti.

Sedež volilne enote je v Moravskih Toplicah, Kranjče-
va 3.

3. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja

Občinska volilna komisija občine Moravske Toplice.

4. člen
Volitve članov občinskega sveta – predstavnikov mad-

žarske narodne skupnosti vodi in izvaja posebna Volilna
komisija Občine Moravske Toplice.

5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 63/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-07/02-5
Moravske Toplice, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon., l. r.

3333. Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 34. redni seji
dne 17. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje

volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Moravske Toplice

1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volil-

ne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana Občine Moravske Toplice.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za

volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.

3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sve-

ta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predlo-
žiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripa-

dli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.

5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, in sicer le na podlagi
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski

svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasne-
je v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računske-
ga sodišča občinskemu svetu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-07/02-4
Moravske Toplice, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon., l. r.
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3334. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 29. in 38. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01 in 24/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice
na 34. 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 Moravske Toplice

1. člen
V statutu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.

11/99, 2/01 in 24/01) se v 14. členu črta besedilo druge-
ga odstavka in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

“Občinski svet šteje petnajst članov, od teh sta dvačla-
na predstavnika madžarske narodne skupnosti.“

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02/00-1
Moravske Toplice, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon., l. r.

MOZIRJE

3335. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Mozirje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01) je
Občinski svet občine Mozirje na 28. redni seji dne 3. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o priznanjih Občine Mozirje

1. člen
V odloku o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo

občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.
7/98), se dopolni in spremeni 4. člen tako, da se pravilno
glasi:

Nagrada Občine Mozirje se podeli posameznikom,
društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne dosežke
na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih
pomembnejših jubilejih.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 28/07-02
Mozirje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

3336. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Mozirje

Na podlagi določb 65. člena statuta KS Mozirje (Ura-
dno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in
Luče, št. 4/99) ter 44. člena statuta Občine Mozirje (Uradni
list Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 01/00, 01/01) je
Svet krajevne skupnosti Mozirje na redni seji dne 26. 6.
2002 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Krajevne skupnosti Mozirje

1. člen
Spremeni se prvi stavek 10. člena statuta tako, da se

glasi:
Svet krajevne skupnosti šteje enajst članov.

2. člen
Spremeni se 12. člen statuta tako, da se glasi:
Za volitve sveta KS se določijo volilne enote tako, da je

zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov
krajevne skupnosti.

V KS Mozirje se oblikujejo naslednje volilne enote in
določi naslednje število članov sveta KS iz posamezne volil-
ne enote:

– v volilni enoti št. 1, ki obsega območje naslednjih
ulic:

Aškerčeva ulica, Cesta na Vrhe, Goličnikova ulica, Lev-
stikova ulica, Na Gradišču, Podvrh, Praprotnikova ulica, Pre-
šernova ulica, Šolska ulica

se volijo trije kandidati
– v volilni enoti št. 2, ki obsega naslednja območja:
Cesta na Rožnik, Hofbauerjeva ulica, Hribernikova uli-

ca, Mlinska pot, Na Tratah, Na Trgu, Nove Trate, Ob Savinji,
Ob Trnavi, Savinjska cesta, Šmihelska cesta, del naselja
Brezje – h. št. 8–10, 16–9, 29, 32–34, 36–39, 43, 55–
57 in 64

se volita dva kandidata
– v volilni enoti št. 3, ki obsega naslednja naselja:
Loke pri Mozirju, Nove Loke, Cesta v Loke, V Savinjski

gaj
se voli en kandidat
– v volilni enoti št. 4, ki obsega naslednja naselja:
Cesta na Lepo Njivo, Ljubija
se voli en kandidat
– v volilni enoti št. 5, ki obsega naslednja naselja:
Lepa Njiva, del naselja Brezje – h. št. 12, 40–42, 44,

46–49, 51, 52, 58 in 61
se voli en kandidat
– v volilni enoti št. 6, ki obsega naslednja naselja:
Radegunda, del naselja Brezje – h. št. 11, 13 –15, 20

–27, 30, 31, 35, 45, 50, 60, 62 in 63
se voli en kandidat
– v volilni enoti št. 7, ki obsega naslednja naselja:
Šmihel, del naselja Radegunda – h. št. 32 –34, 38,

38a, 41–46, 55, del naselja Brezje – h. št. 28, del naselja
Lepa Njiva – h. št. 19

se voli en kandidat
– v volilni enoti št. 8, ki obsega območje naselja Do-

brovlje pri Mozirju
se voli en kandidat.

3. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 28/07-02
Mozirje, dne 3. julija 2002.

Predsednik
Sveta KS Mozirje

Roman Čretnik l. r.

3337. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Rečica
ob Savinji

Na podlagi določb 65. člena statuta KS Rečica ob
Savinji (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad,
Ljubno in Luče, št. 7/97) in 44. člena statuta Občine Mozir-
je in sprememb statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgor-
njesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01) je Svet krajev-
ne skupnosti Rečica ob Savinji na seji dne 14. 6. 2002
sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

1. člen
Spremeni se 1. člen statuta KS Rečica ob Savinji tako,

da se glasi:
Krajevna skupnost Rečica je kot ožji del Občine Mozir-

je samoupravna skupnost občanov, organiziranih na obmo-
čju naselij:

Dol Suha Spodnja Rečica
Grušovlje Spodnje Pobrežje
Homec Šentjanž
Nizka Trnovec
Poljane Varpolje
Rečica ob Savinji Zgornje Pobrežje

V skladu z zakonom, statutom Občine Mozirje in s tem
statutom zadovoljujejo krajani v krajevni skupnosti določene
skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupno-
sti poverila občina.

2. člen
Spremeni se 12. člen statuta tako, da se glasi;
Za volitve sveta KS se določijo volilne enote tako, da je

zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov
krajevne skupnosti.

V KS Rečica se oblikujejo naslednje volilne enote in
določi naslednje število članov sveta KS iz posamezne volil-
ne enote:

– v volilni enoti I, ki obsega naselja Dol Suha, del
naselja Poljane (h. št. 1-37 in 44-49) se v svet KS voli en
član;

– v volilni enoti II, ki obsega naselij Rečica, se v svet
KS volita dva člana;

– v volilni enoti III, ki obsega naselja Grušovlje, Ho-
mec, Šentjanž in del Poljan (h. št. 38-43), se v svet KS volita
dva člana;

– v volilni enoti IV, ki obsega naselja Nizka in Varpolje,
se v svet KS volita dva člana;

– v volilni enoti V, ki obsega naselja Spodnje Pobrežje,
Trnovec in Zgornje Pobrežje, se v svet KS voli en član;

– v volilni enoti VI, ki obsega naselje Spodnja Rečica,
se v svet KS voli en član.

3. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 28/07-02
Mozirje, dne 3. julija 2002.

Predsednik
Sveta KS

Rečica ob Savinji
Peter Kolenc l. r.

NOVO MESTO

3338. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega  družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 2001 (bencinski servis OMV
Istrabenz)

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št.18/84 in 15/89) ter 1. odstavka 2. člena
Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 39.
seji dne 27.6.2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

srednjeročnega  družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za

območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 2001

(bencinski servis OMV Istrabenz)

1. člen
(Uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega  družbene-
ga plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list
RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92,
1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94,
50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96,
21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99,
92/99, 52/00, 49/01, 68/01 in 72/01) za območje Me-
stne občine Novo mesto, ki se nanašajo na spremembo
namenske rabe površin za gradnjo bencinskega servisa OMV
Istrabenz ob severni obvoznici Novega mesta, na odseku
Bučna vas–Muhaber.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega

družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4 NAČINI UREJANJA PROSTORA se v

preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posamez-
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nih področjih v točki 1. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ,
podtočki 1.2 Oskrbne in storitvene dejavnosti, za zadnjo
vrstico doda naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Naziv Vrsta PIN Planske faze

Bučna vas bencinski servis LN D
OMV Istrabenz

(2) Točka 6.5 Seznam posegov na 1. območje kmetij-
skih zemljišč se v tabeli izjemnih posegov dopolni z nasled-
njim:

Naselje Poseg Namen Način Površina Kriterij
– lokacija posega urejanja ha upraviče-

nosti
posega

Bučna vas bencinski servis o LN 0,46 b
OMV Istrabenz

Oznake posega pomenijo:
o – oskrbne dejavnosti
b – 6. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list

SRS, št. 18/84 – v kartografskem delu označen z “b“)
(3) V poglavju 6.6 KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAM-

SKE ZASNOVE se dopolni besedilo programske zasnove
pod točko d) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI
NAČRT SEVERNE OBVOZNICE NOVEGA MESTA, in sicer:

– v točki 1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA se:
– v podtočki 1.1 Splošno za zadnjim stavkom doda

naslednje besedilo:
“Na zahodnem delu obvozne ceste, med križiščem z

magistralno cesto iz smeri Ljubljane (M1) in križiščem Mirno-
peške in Straške ceste, se umesti bencinski servis.“

– v podtočki 1.2 Površina in meja urejanja se za zad-
njim stavkom doda naslednje besedilo:

“Območje bencinskega servisa leži severno od obvoz-
nice in vključuje del zemljišča s parc.št.: 587/1, k.o. Brš-
ljin, za gradnjo bencinskega servisa, dela zemljišč s parc.št.
587/1 in 551/10 iste k.o. za rezervacijo koridorja odseka
lokalne ceste, ki do izvedbe le-te ostane v funkciji zelenice
ter dele zemljišč s parc.št. 587/3 in 587/4 cesta iste k.o.
za odstavni prometni pas za uvoz na bencinski servis ter
prestavitev kolesarske steze in hodnika za pešce na odse-
ku, tangiranem z izvedbo uvoza.“

– v točki 2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI
V PROSTORU se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom, ki se glasi:

“Bencinski servis bo umeščen na delu zahodnega od-
seka obvoznice tako, da bo zagotovljen enosmeren uvoz –
izvoz in da bo lokacija prodajno-servisnega objekta ter črpal-
nih otokov pod nadstrešnico omogočala ustrezno funkcio-
nalnost bencinskega servisa.

Za bencinskim servisom je rezerviran koridor za dosto-
pno cesto z območja obrtno-industrijske cone Livada, ki na
severno stran severne obvoznice preide pod nadvozom le-
te. Trasa bodoče lokalne ceste ni predmet te programske
zasnove.“

– v točki 3. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim
besedilom:

“Bencinski servis se izvede na severni strani obvozne
ceste, pri čemer se za izvedbo uvoza na servis prestavi tudi
del kolesarske steze in pločnika na tangiranem odseku.“

– za točko 4. TANGENCE CESTE Z INFRASTRUK-
TURNIM OMREŽJEM se doda nova točka, ki se glasi: 4.a
ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ z naslednjim be-
sedilom:

“Prometna ureditev:
Severna obvoznica se na tangiranem odseku rekon-

struira tako, da se zagotovi uvoz na bencinski servis z vzho-
dne smeri obvoznice po odstavnem prometnem pasu za
zavijanje na servis, izvoz na obvoznico pa v smeri proti
križišču s Straško in Mirnopeško cesto. Promet znotraj ser-
visa bo potekal enosmerno z mimobežnima prometnima
pasovoma za avtopralnico.

Cesta se izvede v asfaltu ter se niveletno prilagodi
zahtevam manipulacije in dostopu do objekta bencinskega
servisa.

Za območjem bencinskega servisa je predvidena spe-
ljava lokalne ceste, ki bo v funkciji dostopne ceste z obmo-
čja obrtno-industrijske cone Livada.

Kolesarski in pešpromet: Za kolesarski in pešpromet
sta v sklopu severne obvoznice že izvedena posebna hodni-
ka, dvignjena od cestišča, ki se ju na območju izvedbe
zavijalnega pasu ustrezno prestavi.

Parkirne površine: Parkirne površine za potrebe obi-
skovalcev servisa, avtopralnice in nakup gospodinjskega
plina se naj uredijo pred prodajno-servisnim objektom, za
zaposlene in obiskovalce bistroja pa zahodno od le-tega ob
izvozni cesti iz avtopralnice. Tu se naj uredi tudi prostor za
notranje čiščenje vozil in menjavo olja ter parkirni prostor za
invalidne osebe. Na območju servisa se naj uredi tudi parkir-
na mesta za kolesa, motorna kolesa in motorje oziroma za
enosledna vozila.

Vodovod: Preskrba s požarno, tehnološko in pitno vo-
do se zagotovi z izgradnjo sekundarnega omrežja, ki se
navezuje na obstoječi vodovod obrtno-industrijske cone Li-
vada.

Kanalizacija: Za odvod fekalnih vod iz objekta bencin-
skega servisa se zgradi priključni kanal do obstoječe fekal-
ne kanalizacije, ki poteka severovzhodno od območja ure-
janja.

Meteorne površinske vode (z armiranobetonskih plato-
jev, asfaltnih površin parkirišč …) je treba kontrolirano zajeti
in preko usedalnikov in lovilcev olj speljati v meteorno kana-
lizacijo in dalje v potok Bezgavec. Preostale meteorne vode
se lahko preko peskolovov in revizijskih jaškov speljane
direktno v meteorno kanalizacijo.

Odpadne vode avtopralnice je treba preko pravilno
dimenzioniranih usedalnikov in preko ustreznega regenera-
torja vrniti v ponovno uporabo.

Elektrika:
Napajanje objekta z električno energijo se izvede pre-

ko elektrokabelske kanalizacije, ki so jo zgradi od obstoječe
trafopostaje, locirane na območju obrtno-industrijske cone
Livada. Cevi se pri prehodih pod cestiščem obbetonira s
pustim betonom, na območju tangiranja severne obvozne
ceste se za prehod izvede podbitje cestnega telesa.

Javna razsvetljava: Na območju bencinskega servisa je
potrebno urediti javno razsvetljavo.

Svetilke, ki ne povzročajo svetlobnega onesnaževanja,
se namestijo v razdalji do 40 m.

Tk omrežje:
TK priključek se zagotovi z izgradnjo TK kabelske ka-

nalizacije od bencinskega servisa do obstoječega TK omre-
žja v obrtno-industrijski coni Livada. Na območju bencinske-
ga servisa se TK kabli, položeni v kanalizacijo, vodijo vzpo-
redno z interno cesto.

Ogrevanje:
Ogrevanje objekta je predvideno s plinsko kotlovnico.

Glede na lokacijo servisa je možna priključitev kotlovnice na
javno plinovodno omrežje, ki je zgrajeno do objekta nekda-
nje tovarne obutve (oddaljenost okoli 650 m), lahko pa se
na lokaciji izvede vkop cisterne s prostornino 5 m3.
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Odpadki:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob-

močja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovec.

Pri poslovanju servisa se pojavljajo kot odpadki odpa-
dna olja, in sicer pod številko 13 02 00, 13 05 00 in 13 07
00 ter prazna embalaža olj. Ti odpadki se morajo skladiščiti
v skladu z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji
(Uradni list RS, št. 8/98). O končni dispoziciji posamezne-
ga odpadka se mora voditi posebna evidenca.

– v točki 5. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, UR-
BANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE se za zadnjim
odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

“Bencinski servis bo umeščen v tipski objekt, ki je
pritličen. Skladno z dejavnostjo in arhitekturnim oblikova-
njem bodo izvedene tudi zunanje ureditve (dostopna cesta,
manipulacijske in parkirne površine ter hortikulturna uredi-
tev). Zaradi višinske razlike bo potrebno teren delno nasipati
in delno posneti. Vse poškodbe reliefa bo potrebno po
končani gradnji sanirati (poravnava terena, ureditev brežin,
zasaditve).

Na prestavljenem delu kolesarske steze in hodnika za
pešce (v uvoznem delu v servis) se naj brežina izvede v
naklonu brežine, ki je sedaj izvedena ob obvozni cesti.
Opornega zidu ni dovoljeno izvesti.“

– v točki 6. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNE-
GA IN DELOVNEGA OKOLJA se na koncu besedila doda
naslednje besedilo:

“Varstvo zraka: Zaradi emisije iz bencinskega servisa
ne smejo biti v okolici obravnavanega bencinskega servisa
presežene mejne vrednosti, določene z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Urad-
ni list RS, št. 73/94), hkrati pa mora oprema za polnjene
naprav za skladiščenje motornega bencina na bencinskem
servisu ustrezati določbam Uredbe o emisiji hlapnih organ-
skih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje
motornega bencina (Uradni list RS, št. 11/99).

Varstvo voda in tal: Za zagotovitev varstva voda in tal
mora investitor pri gradnji in obratovanju bencinskega servi-
sa zagotoviti rešitve, skladno z določbami Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99) ter
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

Varstvo pred hrupom: Glede na lokacijo bencinskega
servisa ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči
mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db), ki

veljajo za III. območje – mešano območje, skladno z Odlo-
kom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prosto-
re (Uradni list SRS, št. 29/80, in sicer v delu, ki se nanaša
na bivalne prostore) ter z Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96). V
primeru suma prekoračene obremenitve okolja je potrebno
opraviti ustrezne meritve in na podlagi le-teh izvesti ukrepe,
ki bodo zagotovili znižanje hrupa na z veljavno zakonodajo
predpisano raven.

Investitor gradnje bencinskega servisa mora zagotoviti
posnetek ničelnega stanja (hrup, zrak) in izvajati monitoring
z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali
obratovanja bencinskega servisa presegli pragove sprejem-
ljivosti ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih ob-
jektov.“

– doda se nova točka in sicer 6.a OSTALI POGOJI ZA
IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR, ki se
glasi: “Na celotnem območju predvidenih posegov za iz-
gradnjo bencinskega servisa mora investitor pred izvedbo
posegov zagotoviti arheološke raziskave po metodologiji SA-
AS ter v primeru najdb zagotoviti rešitve, ki bodo upoštevale
nove danosti v prostoru. “

– v točki 8. FAZNOST IZVAJANJA se za zadnjim od-
stavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom: “Grad-
nja bencinskega servisa je predvidena v eni fazi. Sočasno z
gradnjo servisa se mora izvesti tudi rekonstrukcija severne
obvoznice z izvedbo zavijalnega pasu na bencinski servis in
potrebna komunalna oprema območja. “

– točka 9. POSEGI NA 1. OBMOČJE KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ se preimenuje v 9. POSEGI NA NAJBOLJŠA
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, na koncu besedila pa se doda
nov odstavek, ki se glasi:

“Za gradnjo bencinskega servisa bo potrebno poseči
na 0,46 ha najboljših kmetijskih zemljišč. Severni del mesta
je glede oskrbe z naftnimi derivati nepokrit, najbližji lokaciji
bencinskih servisov sta na Ljubljanski cesti /v Bršljinu/ in ob
Šmarješki cesti /v Ločni/, neposredno ob mestnem jedru.
Lokacija predmetnega bencinskega servisa je predvidena v
severozahodnem predelu mesta Novega mesta, ob severni
obvozni cesti, ki povezuje Ločenski most s križiščem Stra-
ške in Mirnopeške ceste. V shemi razporeditve bencinskih
servisov na območju mesta je lokacija z vidika zagotavljanja
oskrbe osebnih in motornih vozil ugodna, saj generira pro-
met severnega dela mesta, delno pa tudi vozila v smeri za
Mirno Peč in Češčo vas.“

– v točki 9. GRAFIČNI PRIKAZ PROGRAMSKE ZA-
SNOVE se doda naslednji prikaz:
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3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k

dolgoročnemu in srednjeročnemu  družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in

srednjeročnemu  družbenemu planu, izdelan na TK
1:25000, in sicer karta Novo mesto 031-1-4 v sklopu kart
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev, V. Zasnova prometnega omrežja in VIII. Zasnova
načinov urejanja.

(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoroč-
nemu in srednjeročnemu  družbenemu planu, izdelana na
PKN 1:5000, in sicer karta Novo mesto – 45 z območjem
spremembe lokacijskega načrta.

Programska zasnova za spremembo lokacijskega načr-
ta severne obvoznice Novega mesta (bencinski servis OMV
Istrabenz) je kot priloga sestavni del srednjeročnega  druž-
benega plana.

4. člen
(Hramba grafičnih prilog)

Kartografski del in kartografska dokumentacija k dol-
goročnemu in srednjeročnemu  družbenemu planu sta izde-
lana v 4 izvodih, ki jih hranijo:

– MONM, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve (2)

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
sko planiranje (1)

– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).

5. člen
(Končne določbe)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-23/2002
Novo mesto, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za severno obvoznico
Novega mesta (bencinski servis OMV Istrabenz)

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 27. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za severno obvoznico Novega mesta

(bencinski servis OMV Istrabenz)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za

obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86,
18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter
Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96,
32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99,
63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01 in
72/01) za območje Mestne občine Novo mesto sprejmejo
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za severno
obvoznico Novega mesta (v nadaljnjem besedilu: sprejeti
odlok). Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je iz-
delal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. LN- 3/2000
v juniju 2001.

Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz prve-

ga člena tega odloka se nanašajo na območje za gradnjo
bencinskega servisa OMV Istrabenz ob severni obvoznici,
na odseku Bučna vas– Muhaber, ki poteka od križišča ceste
R3-651 odsek 1198 (Straške in Mirnopeške ceste) preko
nadvoza nad železniško progo Novo mesto – Ljubljana in
potokom Bezgavec do glavne ceste II. reda G2-105 Karte-
ljevo – Novo mesto (kjer tvori z odsekom te ceste v km
2.000 štirikrako križišče).

V območje urejanja, ki obsega 0,94 ha površine, je
tako vključen del zemljišča s parc.št. 587/1, k.o. Bršljin, za
gradnjo bencinskega servisa, dela zemljišč s parc.št. 587/1
in 551/10 iste k.o. za rezervacijo koridorja odseka lokalne
ceste, ki do izvedbe le-te ostane v funkciji zelenice ter dela
zemljišč s parc.št. 587/3 in 587/4 cesta iste k.o. za od-
stavni prometni pas za uvoz na bencinski servis ter prestavi-
tev kolesarske steze in hodnika za pešce na odseku, tangi-
ranem z izvedbo uvoza.

Izven območja, obravnavanega s temi spremembami in
dopolnitvami lokacijskega načrta, potekajo naslednji komu-
nalni vodi:

– meteorna kanalizacija preko zemljišč s parc.št.
587/3, 1075/1 pot, 1071/1 pot in 1163/1 železnica, vse
v k.o. Bršljin, ter preko parc.št. 1110, 1111, 1113 in 1112
v potok Bezgavec s parc.št. 1131, vse k.o. Daljni vrh;

– fekalna kanalizacija preko zemljišča s parc.št. 587/3,
k.o. Bršljin;

– vodovod preko zemljišč s parc.št. 587/3, 1589/2,
1163/1, 1071/1 pot, 591/1 in 591/2, vse k.o. Bršljin;

– elektrokabelska kanalizacija preko zemljišč s parc.št.
587/4 cesta in 587/5 do TP na zemljišču s parc.št. 587/5,
vse k.o. Bršljin;

– tk kanalizacija preko zemljišč s parc.št. 587/4 ce-
sta, 1071/1 pot in 578/3, vse k.o. Bršljin.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Za tretjim členom sprejetega odloka se doda nov, 3.a

člen, ki se glasi:
“Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta

je namenjeno gradnji bencinskega servisa z avtopralnico in
bistrojem, skladišča za prodajo gospodinjskega plina, uredi-
tvi manipulativnih in parkirnih površin ter komunalne opre-
me, potrebne za obratovanje servisa. Površina za rezervaci-
jo koridorja odseka lokalne ceste z območja obrtno-industrij-
ske cone Livada (severno in severozahodno od bencinske-
ga servisa) do izvedbe le-te ostaja v funkciji zelenice.“
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III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

4. člen
Za šestim členom sprejetega odloka se doda nov, 6.a

člen, ki se glasi:
“Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta predvi-

deva gradnjo naslednjih objektov:
– prodajno-servisni objekt in avtopralnico,
– črpalno ploščad in nadstrešnico ter
– kontejnersko skladišče gospodinjskega plina.
Prodajno-servisni objekt in avtopralnica:
Objekt se nameni samopostrežni trgovini, velikosti okoli

80 m2, s pripadajočima skladiščema za hrambo živil in osta-
lega blaga, bistroju s skladiščem ter garderobnim in sanitar-
nim prostorom za osebje in obiskovalce ter drugim prosto-
rom za potrebe osebja, zaposlenega na bencinskem servi-
su. V objektu se zagotovijo tudi pomožni prostori, potrebni
za funkcioniranje bencinskega servisa (prostor za kompre-
sor, hrambo orodja za vzdrževanje okolice, plinska kotlovni-
ca ipd.). Avtopralnica se izvede v prizidku na severozahodni
strani prodajno-servisnega objekta:

– horizontalni gabarit: 15,00 x 16,00 m s prizidkom za
avtopralnico tlorisnih dimenzij 10,50 x 6,00 m (± 10%);

– vertikalni gabarit: pritličje višine 4,15 m (±5%);
– konstrukcija: klasična AB z vmesnim opečnim votla-

kom in predelnikom;
– streha: ravna, armiranobetonska, s strešnim vencem,

na katerem je pritrjena maska, višine 80 cm iz barvane alu
pločevine z razpoznavnimi barvami firme OMV; streha je
prekrita z mehko strešno PVC folijo (npr. Sarnafil) ali pa je
izvedena kot obrnjena streha s peščenim finalnim nasutjem;

– fasade: v predelu trgovine in bistroja so večinoma
zastekljene; vse stavbno pohištvo je iz alu barvanih profilov;
finalna obloga fasade je izvedena kot prezračevana obešena
fasada s finalnim slojem iz penobetona ali kerrocka v sve-
tlem tonu, značilnem za objekte OMV Istrabenza.

Črpalna ploščad in nadstrešnica:
Črpalna ploščad se izvede na osrednjem delu servisa s

tremi črpalnimi otoki, ki se nadkrije z nadstrešnico:
– horizontalni gabarit: 13,00 x 15,50 m + 9,50 x

21,50 m ± 10%;
– vertikalni gabarit: največ 5,60 m, svetla višina nad

točilnimi agregati 4,6 m;
– konstrukcija: jeklena;
– streha: profilirana barvana pločevina;
– fasade: strop je zaprt z ALU lamelami (npr. Dampa),

vse strani strehe se zapre z dekorativno masko firme OMV
Istrabenz s svetlobnim trakom (green line).

Rezervoarji za gorivo:
Rezervoarji za gorivo se locirajo vzdolžno med servi-

som in cesto skupne prostornine 150 m3, in sicer:
– 1 x 50 m3 za MB super 98 (25 m3) in Evro super 91

(25 m3),
– 1 x 50 m3 za Evro super 95,
– 1 x 50 m3 za Evro diesel (40 m3) in KOEL (10m3).
Dva rezervoarja za utekočinjen naftni plin s prostornino

po 5 m3 se locirata v zelenici v severovzhodnem delu servisa
in se povežeta s črpalnim otokom ob dovozni površini.

Za ogrevanje objekta se v severozahodnem delu ob-
močja predvidi en rezervoar za utekočinjen naftni plin s
prostornino 5 m3.

Rezervoarji morajo biti dvoplaščni s po dvema vstopni-
ma odprtinama, opremljeni s kontrolno napravo, ki opozarja
na tesnost.

Kontejnersko skladišče gospodinjskega plina:
Za prodajo gospodinjskega plina se na severovzhodni

strani bencinskega servisa predvidita dva kontejnerja, in
sicer kontejner za prazno in kontejner za polno embalažo.
Kontejnerja sta tipska, postavljena na betonski plošči tlori-
snih dimenzij 3,00 x 5,00 m in ograjena z žično ograjo
višine 2.00 m.“

5. člen
Za šestim členom sprejetega odloka se doda nov, 6.b

člen, ki se glasi:
“Pogoji za zunanje in druge ureditve:
Vse prometne površine v območju pretakanja goriva

morajo biti izvedene z vodotesnim in oljeodpornim betonom,
izven pretakalne ploščadi pa jih je potrebno asfaltirati in od
peš površin ter zelenic ločiti z dvignjenim robnikom. Vse
površine v neposredni okolici jaškov je treba tlakovati z
zalikanimi armiranobetonskimi ploščami. Pohodne površine
se tlakujejo.

Ostale površine na območju bencinskega servisa se
uredijo kot zelenice, zatravljene in mestoma zasajene z niz-
kim grmičjem.

Na prestavljenem delu kolesarske steze in hodnika za
pešce (v uvoznem delu na servis) se brežina izvede v naklo-
nu brežine, ki je sedaj izvedena ob obvozni cesti. Opornega
zidu ni dovoljeno izvesti.

Poleg tipske obdelave in označevanja servisa na samih
objektih je predvidena v sklopu zunanje ureditve še postavi-
tev obcestnega totema višine 7 m z opisom delovnega časa,
storitve ipd. in postavitev postajnega znaka v barvah OMV
Istrabenza.“

6. člen
Za poglavjem IV. POGOJI GLEDE TANGENC OBVOZ-

NICE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI NAPRAVAMI se do-
da novo, peto poglavje, ki se glasi:

“V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNAL-
NEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER SISTEM ZVEZ“

in se dopolni to poglavje z novim, 12. členom. Vsi
členi v nadaljevanju sprejetega odloka pa se ustrezno
preštevilčijo.

12. člen se tako glasi:
“Prometna ureditev:
Severna obvoznica se na tangiranem odseku rekon-

struira tako, da se zagotovi uvoz na bencinski servis z vzho-
dne smeri obvoznice po odstavnem prometnem pasu za
zavijanje na servis ter izvoz na obvoznico za smer proti
križišču s Straško in Mirnopeško cesto. Promet znotraj ser-
visa bo potekal enosmerno z mimobežnima prometnima
pasovoma za avtopralnico.

Cesta se izvede v asfaltu ter se niveletno prilagodi
zahtevam manipulacije in dostopu do objekta bencinskega
servisa.

Kolesarski in pešpromet: za kolesarski in pešpromet
sta zagotovljena posebna hodnika, dvignjena od cestišča, v
sklopu obvozne ceste, ki se jih na območju izvedbe zavijal-
nega pasu ustrezno prestavi.

Parkirne površine: Parkirne površine za potrebe obi-
skovalcev servisa, avtopralnice in nakup gospodinjskega
plina se uredijo pred prodajno-servisnim objektom, za zapo-
slene in obiskovalce bistroja pa zahodno od le-tega, ob
izvozni cesti iz avtopralnice. Tu se naj uredi tudi prostor za
notranje čiščenje vozil in menjavo olja ter parkirni prostor za
invalidne osebe.

Skupno je tako predvidenih 12 parkirnih mest.
Na območju servisa se morajo urediti tudi parkirna

mesta za kolesa, motorna kolesa in motorje oziroma za
enosledna vozila.
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Vodovod:
Preskrba s požarno, tehnološko in pitno vodo se zago-

tovi z izgradnjo sekundarnega omrežja, ki se navezuje na
obstoječi vodovod obrtno-industrijske cone Livada.

Kanalizacija:
Za odvod fekalnih vod iz objekta bencinskega servisa

se zgradi priključni kanal do obstoječe fekalne kanalizacije,
ki poteka severovzhodno od območja urejanja. Priključitev
se izvede v jašku št. 3367 s koto dna 183,93.

Meteorne površinske vode (z armiranobetonskih plato-
jev, asfaltnih površin parkirišč …) je treba kontrolirano zajeti
in preko usedalnikov in lovilcev olj speljati v meteorno kana-
lizacijo in dalje v potok Bezgavec. Preostale meteorne vode
se lahko preko peskolovov in revizijskih jaškov speljane
direktno v meteorno kanalizacijo.

Odpadne vode avtopralnice je treba preko pravilno
dimenzioniranih usedalnikov in preko ustreznega regenera-
torja vrniti v ponovno uporabo.

Elektrika:
Napajanje objekta z električno energijo se izvede pre-

ko elektrokabelske kanalizacije, ki se jo zgradi od obstoječe
trafopostaje, locirane na območju obrtno-industrijske cone
Livada. Na območju servisa se izvede s cevmi 4 x PVC 160,
v ostalem delu pa z 2 x PVC 160. Cevi se pri prehodih pod
cestiščem obbetonirajo s pustim betonom, na območju tan-
giranja severne obvozne ceste se za prehod izvede podbitje
cestnega telesa.

Javna razsvetljava:
Na območju bencinskega servisa je potrebno urediti

javno razsvetljavo. Svetilke, ki ne povzročajo svetlobnega
onesnaževanja, se namestijo v razdalji do 40 m.

TK omrežje:
TK priključek se zagotovi z izgradnjo TK kabelske ka-

nalizacije od bencinskega servisa do obstoječega TK omre-
žja v obrtno-industrijski coni Livada. Na območju bencinske-
ga servisa se TK kabli, položeni v kanalizacijo, vodijo vzpo-
redno z interno cesto.

Ogrevanje:
Ogrevanje objekta je predvideno s plinsko kotlovnico z

močjo 40 KW toplotne moči. Glede na lokacijo servisa je
možna priključitev kotlovnice na javno plinovodno omrežje,
ki je zgrajeno do objekta nekdanje tovarne obutve (oddalje-
nost okoli 650 m), lahko pa se na lokaciji izvede vkop
cisterne s prostornino 5 m3.

Trasa plinovoda od javnega plinovodnega omrežja do
bencinskega servisa ni predmet teh sprememb in dopolni-
tev lokacijskega načrta.

Odpadki:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob-

močja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovec. Lokacija zabojnikov je razvidna v grafičnem delu
(arhitektonsko-zazidalni situaciji).

Pri poslovanju servisa se pojavljajo kot odpadki odpa-
dna olja, in sicer pod številko 13 02 00, 13 05 00 in 13 07
00 ter prazna embalaža olj. Ti odpadki se morajo skladiščiti
v skladu z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji
(Uradni list RS, št. 8/98). O končni dispoziciji posamezne-
ga odpadka se mora voditi posebna evidenca.“

7. člen
Poglavje V. (sedaj VI.) TEHNIČNI POGOJI ZA ZAKOLI-

ČENJE CESTNEGA TELESA se dopolni in glasi: VI. TE-
HNIČNI POGOJI ZA ZAKOLIČENJE CESTNEGA TELESA
IN BENCINSKEGA SERVISA

Za besedilom 13. (prej 12.) člena sprejetega odloka
se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Tehnični elementi za zakoličbo objektov in ureditev
bencinskega servisa so razvidni iz načrta gradbenih parcel,
ki je sestavni del sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta in upošteva umestitev bencinskega servisa ob severni
obvoznici.“

8. člen
Za 13. členom se doda novo, sedmo poglavje, ki se

glasi: “VII. VARSTVO OKOLJA“ z novim 14. členom.
14. člen se glasi:
“Varstvo zraka: zaradi emisije iz bencinskega servisa

ne smejo biti v okolici obravnavanega bencinskega servisa
presežene mejne vrednosti, določene z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Urad-
ni list RS, št. 73/94), hkrati pa mora oprema za polnjenje
naprav za skladiščenje motornega bencina na bencinskem
servisu ustrezati določbam Uredbe o emisiji hlapnih organ-
skih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje
motornega bencina (Uradni list RS, št. 11/99).

Investitor gradnje bencinskega servisa mora zagotoviti
posnetek ničelnega stanja (hrup, zrak) in izvajati monitoring
z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali
obratovanja bencinskega servisa presegli pragove sprejem-
ljivosti ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih ob-
jektov.

Varstvo voda in tal: za zagotovitev varstva voda in tal
mora investitor pri gradnji in obratovanju bencinskega servi-
sa zagotoviti rešitve, skladno z določbami Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99) ter
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

Varstvo pred hrupom: glede na lokacijo bencinskega
servisa ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči
mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db), ki
veljajo za III. območje – mešano območje, skladno z Odlo-
kom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prosto-
re (Uradni list SRS, št. 29/80), in sicer v delu, ki se nanaša
na bivalne prostore) ter z Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96). V
primeru suma prekoračene obremenitve okolja je potrebno
opraviti ustrezne meritve in na podlagi le-teh izvesti ukrepe,
ki bodo zagotovili znižanje hrupa na z veljavno zakonodajo
predpisano raven.

Ravnanje s plodno zemljo: plodno zemljo je potrebno
pred izvedbo gradbenih posegov odstraniti in začasno de-
ponirati tako, da jo bo možno uporabiti za humuziranje
brežin in ostalih zelenih površin na območju bencinskega
servisa.“

9. člen
Za 14. členom se doda novo, osmo poglavje, ki glasi:

“VIII. VARSTVO PRED POŽAROM “ z novim, 15. členom.
15. člen se glasi:
“V grafičnih prilogah so prikazane cone nevarnosti za

izbruh požara, v katerih ne smejo biti snovi ali naprave, ki
utegnejo povzročiti požar ali omogočiti njegovo širitev.

Dodatno požarno varstvo se zagotovi z izgradnjo hi-
drantnega omrežja na območju bencinskega servisa in na-
mestitvijo dveh nadzemnih hidrantov. Območje servisa in
prodajno-servisni objekt je potrebno opremiti z gasilnimi
aparati na prah za gašenje.

Dostop gasilskih vozil je omogočen po dovozni oziro-
ma izvozni cesti.

Nadstrešnica mora biti zasnovana kot lahka streha.“
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10. člen
Za 15. členom se doda novo, deveto poglavje, ki se

glasi: “IX. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NE-
SREČAMI “ z novim, 16. členom.

16. člen se glasi:
“Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi na-

črtovanih posegov je potrebno zagotoviti rešitve, ki so zahte-
vane za gradnjo objektov na območjih s VII. stopnjo po
Mercalliju, skladno z odredbo o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS,
št. 18/63).

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potre-
bno predvideti.“

11. člen
Poglavje VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDE-

NIH POSEGOV V PROSTOR se preštevilči v X. poglavje ter
se za 16. členom doda nov člen (sedaj 21. člen), ki se glasi:
“Na celotnem območju predvidenih posegov za izgradnjo
bencinskega servisa mora investitor pred izvedbo posegov
zagotoviti arheološke raziskave po metodologiji SAAS ter v
primeru najdb zagotoviti rešitve, ki bodo upoštevale nove
danosti v prostoru. “

12. člen
Poglavje VII. TOLERANCE se preštevilči v XI. poglavje,

besedilo 17. člena (sedaj 22. člena) pa se dopolni tako, da
se za zadnjim odstavkom doda:

“ Dovoljena so manjša odstopanja od horizontalnih ga-
baritov prodajno-servisnega objekta in zakoličbenih elemen-
tov servisa (v okviru parcel, zajetih v tem dokumentu), če se
pri izdelavi projektne dokumentacije ugotovi, da je tako mo-
goče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, ven-
dar le v obsegu, ki ne bo spreminjal funkcije območja in s
tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne var-
nosti in varstva okolja na območju bencinskega servisa.“

13. člen
Poglavje VIII. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA

NAČRTA se preštevilči v XII. poglavje, besedilo 18. člena
(sedaj 23. člena) pa se dopolni tako, da se za zadnjim
odstavkom doda:

“ Gradnja bencinskega servisa, ki je predmet teh spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta, se bo izvedla v eni
fazi. Sočasno z gradnjo servisa se mora izvesti tudi rekon-
strukcija severne obvoznice z izvedbo zavijalnega pasu na
bencinski servis in potrebna komunalna oprema območja.“

X. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo na območju

urejanja s temi spremembami in dopolnitvami lokacijskega
načrta veljati določbe Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna
središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95,
41/95, 35/97 in 49/01), in sicer v delu ureditvene enote
“V/P4“ v sklopu ureditvenega območja UP V – Bršljin/Ce-
gelnica.

15. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb

in dopolnitev lokacijskega načrta opravlja MOP, Inšpektorat
RS za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

16. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stal-

no na vpogled na Mestni občini Novo mesto, Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-24/2002
Novo mesto, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča
(Zdravstvena postaja Ločna)

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena
Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS št. 48/90) in 16. člena Statuta mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS št. 68/01), je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

(Zdravstvena postaja Ločna)

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestne-
ga jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92,
32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98,
38/99, 60/99, 96/2000, 49/01) – v nadaljevanju: odlo-
ka, nastale zaradi pobude lastnika zemljišča oziroma javne-
ga interesa.

Kartografski del k odloku predstavlja grafični prikaz kjer
se izvaja sprememba in dopolnitev odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in
predmestna središča.V tekstualnem delu je predstavljen
spremenjen opis morfološke enote VII/D2.

2. člen
I. v 49. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje območij spremeni ureditveno območje
VII/D2 – Križišče Ločna (V del), tako da se dopolni 1. alineja
in se glasi:

1. NAMEN UO: terciarne; kvartarne dejavnosti.
V objektu Zdravstvenega doma Ločna so dovoljene

izključno zdravstvena dejavnost, dejavnost lekarn ter trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.

2. PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe; javna stavba
je lahko visoka največ toliko kot glavna stavba UO VII/D1.

3. člen
Kartografski del odloka se ne spremeni.
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4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-17/2002
Novo mesto, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med.  l. r.

3341. Odlok o določitvi volilne enote in načinu volitve
članov Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list Republike Slovenije, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 -
sklep US, 70/95 in 51/02), 6. člena Zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list Republike
Slovenije, št. 60/94, 69/94, 73/94 - odl. US, 73/95 - odl.
US, 56/98, 67/98 - odl. US, 72/98 - odl. US, 73/98 -
popravek odl. US, 75/98 in 52/02) ter 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list Republike Slovenije,
št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilne enote in načinu volitve članov
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota ter način volitve

članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

2. člen
Občinski svet Mestne občine Novo mesto šteje sku-

pno triintrideset članov, od tega enega predstavnika romske
skupnosti.

3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine

Novo mesto se določi ena volilna enota, v kateri se voli
skupno triintrideset članov.

Volilna enota za volitve članov Občinskega sveta Me-
stne občine Novo mesto je celotno območje Mestne obči-
ne Novo mesto, določeno z zakonom, ki določa območja
občin.

4. člen
Dvaintrideset članov občinskega sveta se voli na podla-

gi splošne volilne pravice po proporcionalnem načelu.
Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu se

voli po večinskem načelu, pri čemer imajo volilno pravico
državljani, ki so evidentirani s posebnim občinskim volilnim
imenikom občanov – pripadnikov romske skupnosti.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o

določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list Republike Slovenije,
št. 65/98).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-22/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3342. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
sveta v Krajevni skupnosti Šmarjeta

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/79,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,
51/02) in 123. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov sveta

v Krajevni skupnosti Šmarjeta

1. člen
S tem odlokom se določi volilne enote in število članov

sveta v Krajevni skupnosti Šmarjeta.

2. člen
V krajevni skupnosti se oblikujejo naslednje volilne eno-

te in določi naslednje število članov sveta iz posamezne
volilne enote:

1. V volilni enoti, ki obsega naselja: Šmarjeta, Gorenja
vas pri Šmarjeti in Strelac, se v svet krajevne skupnosti
izvolijo trije člani.

2. V volilni enoti, ki obsega naselja: Šmarješke Toplice
(hišne številke od 101 – 267) in Brezovica, se v svet krajev-
ne skupnosti izvolita dva člana.

3. V volilni enoti, ki obsega naselja: Vinica pri Šmarjeti
in Orešje, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

4. V volilni enoti, ki obsega naselja: Zbure, Čelevec,
Dol pri Šmarjeti, Mala Strmica, Grič pri Klevevžu, Radovlja in
Sela pri Zburah, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije
člani.

5. V volilni enoti, ki obsega naselja: Koglo, Šmarješke
Toplice (hišne številke od 1 -100) in Žaloviče, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št- 015-05-25/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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3343. Sklep o imenovanju volilnih komisij

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95
in 70/95) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne

občine Novo mesto za volitve članov občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti v sestavi:

Marjana Majster, univ. dipl. prav., Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 8 – predsednica,

Marija Padovan, Novo mesto, V Brezov log 43a – na-
mestnica predsednice,

Ana Bevc, Novo mesto, Seidlova cesta 58 – članica,
Boža Antončič, Otočec, Dobrava 40 – namestnica

članice,
Tina Cigler, Stranska vas 43b -članica,
Maja Badovinac, Novo mesto, Seidlova cesta 30 –

namestnica članice,
Roman Brajdič, Novo mesto, Brezje 12 – član,
Darko Tudija, Straža, Stara cesta 15 -namestnik člana.

II
Imenuje se komisijo za sestavo volilnega imenika pripa-

dnikov romske skupnosti v sestavi:
Miran Rifelj, Mestna občina Novo mesto – predsednik,
Polde Jevšček, Center za socialno delo Novo mesto –

član,
Zoran Grm, Medobčinsko romsko društvo Romanov

gav Novo mesto - član.

Št. 032-03-2/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
pomembnejša lokalna središča Mestne občine
Novo mesto (kompleks Gorjancev v Vavti vasi)

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora in
drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 40.
seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša
lokalna središča Mestne občine Novo mesto

(kompleks Gorjancev v Vavti vasi)

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih

ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Me-

stne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91
in Uradni list RS, št. 35/97) – v nadaljevanju: odlok, nastalih
zaradi ukinjene dejavnosti, ki je predvidena v morfološki
enoti ME 302 II/E – kompleks Gorjancev v Vavti vasi ter
dopolnitve definicije poslovno-stanovanjske trške stavbe in
izbrisa ME II/C v kartografskem delu.

Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo me-
sto, dopolnjena od 1990 do 2001 (SDL, št. 24/86, 15/90,
3/91, 9/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92,
35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96,
16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99,
59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01,
68/01, 72/01 in 22/02), se v tekstualnem delu odloka
spremeni opis morfološke enote 302 II/E – kompleks Gor-
jancev v Vavti vasi in se dopolnijo pogoji oblikovanja poslov-
no stanovanjske trške stavbe, v kartografskem delu pa se
ukine ME II/C.

2. člen
V 18. členu odloka se za prvim odstavkom besedila

Poslovno-stanovanjska trška stavba doda nov – drugi odsta-
vek, ki se glasi:

“Izjemoma se v ME 302II/A dopušča umestitev poslov-
ne dejavnosti v pritličje in nadstropje, in sicer nemoteče in
tihe dejavnosti (pisarne, pomožni prostori, kot so gardero-
be, sanitarije, arhivi, skladišča in podobno), pod pogojem,
da je vsaj 50% bruto površine objekta namenjeno stanova-
nju. Pri tem je možna ločitev stanovanjskega od poslovnega
dela po vertikali ali horizontali.”

V 62. členu “Morfološka enota 302 II/E – kompleks
Gorjancev” se obstoječe besedilo v celoti črta in nadomesti
z novim, ki se glasi:

“Prostor je namenjen za proizvodne, storitvene in tr-
govske dejavnosti. Na obstoječih objektih so dovoljena vzdr-
ževalna dela, razširitve, rekonstrukcije in izboljšave. Dovo-
ljene so nadomestne gradnje.

Gradbena substanca se lahko razvija okoli obstoječega
centralnega objekta, tipa poslovne mestne stavbe, ki mora
biti visoka med P+1 in P+2. Vhodi v poslovni del morajo biti
praviloma na glavni fasadi proti cesti Vavta vas – Dolenjske
Toplice. Parkirišča se locirajo okoli centralne stavbne mase,
sekundarni vhodi za dostavo morajo biti načeloma locirani
na stranskih oziroma zadnji fasadi.”

3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se ukine

ME II/C, ki postane del ME 302 II/A.
Morfološka enota 302 II/B1 se razširi na območje, ki

je bilo z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine No-
vo mesto (Uradni list RS, št. 49/01) pod zap. št. 24, opre-
deljeno kot stavbno območje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-29/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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3345. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska
zemljišča, oddana v najem na osnovi sklenjenih
najemnih pogodb za leto 2002

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) ter 17. člena Pravilnika o
prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 58/99) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 po obravnavi predloga
sklepa o določitvi višine najemnin za občinska zemljišča
sprejel

S K L E P
o določitvi višine najemnin za občinska

zemljišča, oddana v najem na osnovi sklenjenih
najemnih pogodb za leto 2002

1. Najemnina za uporabo občinskih zemljišč, oddanih
v najem na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za leto
2002, znaša:

1.1 Za zemljišča, ki se uporabljajo izključno za kmetij-
ske namene:

Kultura Bonitetni razred SIT/m2

njiva, vinograd 2 18,00
3 16,30
4 14,20
5 11,90
6 10,10

travnik, sadovnjak 2 13,00
3 11,10
4 9,10
5 6,80
6 5,50

pašnik 2 5,90
3 4,80
4 3,70
5 3,30
6 1,50

gozd 3 4,80
4 3,70

1.2 Za zemljišča v sklopu stanovanjskih sosesk:

Namen uporabe (SIT/m2)

– sadni oz. zelenjavni vrt 63,80
– zelenice in okrasno drevje 31,90
– dostopna pot 15,90
– brežina in neplodno zemljišče    0,00

1.3 Zemljišča za postavitev začasnih objektov in razne
druge namene:

         SIT/mesec

Kioski:
– služnostne dejavnosti 16.600,00
– prodaja sadja in zelenjave  33.200,00
– gostinska dejavnost 66.300,00

razni drugi nameni 107,00 – 197,70 SIT/m2

2. V primeru, da so najemniki navedenih zemljišč skle-
nili nove pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, ki jih bodo skupaj z dokazilom o plačilu
predložili Sekretariatu za finance in podjetništvo ali Sekreta-
riatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine
Novo mesto, se jim najemnine s strani Mestne občine Novo
mesto ne zaračunava.

3. Minimalna višina letne najemnine za kmetijske na-
mene znaša za:

– njive in vinograde 5.500,00 SIT
– travnike in sadovnjake 3.300,00 SIT
– pašnike in gozdove 2.000,00 SIT
4. Minimalna višina letne najemnine za zemljišča v sklo-

pu stanovanjskih sosesk znaša 4.700,00 SIT.
5. Letne najemnine za uporabo kmetijskih zemljišč in

zemljišč v sklopu stanovanjskih sosesk se lahko znižajo le v
primerih, ko najemnik namerava prekiniti najemno pogod-
bo, vendar največ za 50%.

6. Za zemljišča, oddana v najem brez koristi najemni-
ka, se najemnina ne zaračunava.

7. Navedene osnove za izračun mesečnih najemnin se
glede na datum sklenitve najemne pogodbe revalorizirajo z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih Zavoda za stati-
stiko Republike Slovenije, po podpisu pogodbe pa se reva-
lorizirajo mesečno.

Št. 464-04-24/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3346. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ureditvenem načrtu za Turistični kompleks
Otočec

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002.
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem

načrtu za Turistični kompleks Otočec

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo določbe 5.,

6. in 8. člena Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični
kompleks Otočec (Uradni list RS, št. 76/00), in sicer:

V 5. členu se prvi odstavek pod naslovom HOTEL
ŠPORT nadomesti z naslednjim besedilom:

“Dovoljena so vzdrževalna dela in preureditve znotraj
objekta v smislu namembnosti obstoječih površin, če pride
do spremembe programa (preselitev igralnice in podobno)
ter dozidave, ki bodo zagotovile funkcionalne dopolnitve
hotela.“

V 6. členu se zadnji stavek pod naslovom HOTEL,
drugi odstavek pod naslovom TERMALNA RIVIERA ter peti
stavek pod naslovom OBJEKT S PREDVIDENO DVORANO
nadomestijo z naslednjim besedilom:
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“Podani so le okvirni tlorisni gabariti, od katerih so
dovoljena odstopanja od predvidene gradbene linije, prika-
zane v ureditveni situaciji, če je to upravičeno s tehnološkimi
zahtevami in oblikovalskimi rešitvami. Oblikovanje objektov
naj bo usklajeno s tipologijo celotnega kompleksa.“

Zadnji odstavek 8. člena pod naslovom Požarne poti
se nadomesti z naslednjim besedilom: “Za požarne poti se
predvidijo vse notranje napajalne in servisne ceste. Na se-
vernem delu se izvedba servisne ceste predvidi v dveh fa-
zah, prilagojeno realizaciji gradnje posameznih delov ali sklo-
pov hotela in termalne riviere.“

2. člen
Ureditvena situacija iz prejšnjega člena je sestavni del

tega odloka.

3. člen
Vsa ostala določila odloka o ureditvenem načrtu za

Turistični kompleks Otočec (Uradni list RS, št. 76/00) osta-
nejo nespremenjena in v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-12/2000
Novo mesto, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3347. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
srednjeročnega  družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično
zasnovo Novega mesta

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2.
člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št.48/90) ter 20. in 45. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
47/99), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
svoji 18. seji dne 13. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo

mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter srednjeročnega  družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta

1990, za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično

zasnovo Novega mesta

1. člen
Uvodne določbe

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.

24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97,
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99,
52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02,
22/02 in 35/02) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan –
in srednjeročnega  družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenj-
ski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92,
1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94,
71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97,
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99,
52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02,
22/02 in 35/02) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan –
za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na:

· Urbanistično zasnovo Novega mesta
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odlo-

ku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev plan-
skih aktov, ki se izvedejo zaradi uskladitve z Urbanistično
zasnovo Novega mesta.

2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana

I. V poglavju 3.5. RAZVOJNE USMERITVE V PRO-
STORU IN VARSTVO OKOLJA, podpoglavju 3.5.5.1. Urba-
nistične zasnove naselij se besedilo pod točko A. Novo
mesto v celoti nadomesti z novim besedilom tako, da se
glasi:

A. NOVO MESTO
1. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja in merila

za doseganje teh ciljev
1.1 Skupni interesi in cilji
Osnovni cilj, ki ga bomo zasledovali z urbanističnim

urejanjem naselja, je: krepiti vlogo regionalnega središča ob
dodajanju novih dejavnosti, spreminjanjem obstoječih de-
javnosti in maksimalnim izboljšanjem komunikacijske dose-
gljivosti mesta. Načrtovanje mora potekati v skladu z načeli
demokratičnosti odločanja in humanizacije bivalnega in de-
lovnega okolja oziroma z načeli:

– vzdržnega razvoja,
– ekonomske učinkovitosti,
– socialne pravičnosti in
– estetske sprejemljivosti.
Temeljna izhodišča urbanistične zasnove Novega me-

sta so:
– zagotoviti prostorske možnosti za bivanje, delo in

preživljanje prostega časa za dolgoročno predvideno število
prebivalcev in glede na vlogo Novega mesta v regiji;

– urejati prostor Novega mesta kot zaključeno celoto
ter funkcionalno povezati posamezne programske celote
(stanovanja, proizvodne in centralne dejavnosti);

– vzpostaviti hierarhijo posameznih središč v mestu;
– zunaj mestnega jedra doseči racionalno in ekono-

mično gostoto ter razmestitev dejavnosti in površin;
– na novih stanovanjskih območjih zagotavljati višje go-

stote zazidave in visoko kakovost bivanja;
– nove stanovanjske površine zagotavljati tudi z zgo-

ščevanjem in z zaokrožanjem obstoječih stanovanjskih ob-
močij;

– ohranjati možnosti razvoja obstoječe industrije ob
sanaciji neustreznih tehnologij in vzpostaviti prostorske mož-
nosti za njihov nadaljnji razvoj (komunalno opremljena stav-
bna zemljišča za širitev in uvajanje raznovrstnih proizvodnih,
obrtnih in storitvenih dejavnosti na privlačnih lokacijah, npr.
ob mestnih vpadnicah, navezavah na obvoznice, v bližini
avtoceste in podobno);
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– za proizvodne in oskrbne ter druge centralne dejav-
nosti zagotavljati prostorske možnosti prednostno na degra-
diranih urbanih območjih, s čimer bosta zagotovljeni njihova
sanacija in racionalna raba prostora;

– območja terciarnih dejavnosti predvideti ob glavnih
vpadnicah in križiščih ter ob večjih stanovanjskih območjih;

– obstoječe zelene površine in naravno ohranjena ob-
močja (obvodni prostor in primestni gozdovi) povezati v skle-
njen sistem in jih s prostorskimi ureditvami ter upravnimi
ukrepi vključiti v življenje mesta;

– predvideti sanacijo vodotokov in obvodnega prostora
(izboljšanje morfoloških značilnosti in zmanjšanje onesnaže-
nosti);

– na obrobju mesta ohranjati čim večji delež kmetijskih
površin in gozdov ter jih povezati v zeleni sistem, pri čemer
se poudarjata njihova večnamenskost in pomen kot javnega
dobra;

– ohraniti in poudarjati naravne in ustvarjene prvine
prepoznavnosti Novega mesta (Krka, Kapitelj, Marof, Ragov
log, Portoval idr.);

– ohranjati in kakovostno dopolnjevati prostorska ra-
zmerja na obrobju mesta (morfologija obstoječe grajene
strukture in preplet z zelenimi površinami);

– izboljšati cestno omrežje in s tem razvojne možnosti
za proizvodne in centralne dejavnosti, pri tem pa izboljšati
navezave na zaledje mesta, na avtocesto (Ljubljana in Za-
greb) in navezave na druga regionalna središča;

– razbremeniti mestno cestno omrežje tovornega in
tranzitnega prometa z dograditvijo sistema obvoznic in parki-
rišč v osrednjem delu mesta in v manjših središčih;

– bolje uveljaviti mestni potniški promet in v ta namen
zagotoviti ustrezne prostorske ureditve;

– urediti mestne vpadnice kot mestne ulice s hodniki
za pešce in kolesarskimi stezami, po možnosti pa tudi z
drevoredi;

– zgraditi omrežje kolesarskih poti in poti za pešce tudi
zunaj pomembnejših cest;

– zagotoviti zdravo in varno okolje brez prekomernih
onesnaženj tal, emisij hrupa, smradu in onesnaženja zraka
iz kurišč ter proizvodnih procesov.

1.2. Merila za doseganje ciljev
Za doseganje zastavljenih ciljev bomo uredili sisteme

financiranja infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter
objektov  družbenega standarda. Gradnjo bomo izvajali faz-
no in jo pospeševali s pravočasno pripravljeno dokumenta-
cijo ter pridobivanjem in opremljanjem stavbnih zemljišč.
Dogovorjeni urbanistični koncept naselja bomo konkretizira-
li v prostorskih izvedbenih aktih, ki jih bomo pripravljali za
posamezna funkcionalno zaokrožena območja v naselju.

2. Usmeritve za razvoj dejavnosti na ureditvenem ob-
močju naselja

Vlogo Novega mesta kot regionalnega središča je tre-
ba še okrepiti, zato je treba zagotoviti zadostne prostorske
možnosti in infrastrukturno opremljenost za razvoj proizvo-
dnih, oskrbnostoritvenih in  družbenih dejavnosti ter za sta-
novanjsko gradnjo. Pri tem je treba izhajati iz projekcije rasti
prebivalstva, ki predpostavlja, da se bo število prebivalcev
območja UZ Novo mesto v obdobju 1991-2020 povečalo
za 17,3% oziroma za 4331 prebivalcev, število gospodinj-
stev pa za 23,3%.

Prostorski razvoj Novega mesta je treba usmerjati k
dopolnjevanju, zaključevanju in zaokroževanju načetih zazi-
dalnih območij v racionalnem dosegu obstoječega komu-
nalnega, energetskega in prometnega omrežja mesta. Pov-
sem nove koncentracije stanovanj in drugih dejavnosti se
usmerjajo na prostore, kjer je možna organizirana gradnja,

pri čemer so visoko ovrednoteni pomen bližine historičnega
jedra (in centralnega poslovnega območja) in atraktivnost
okoliške krajine, prometna dostopnost in območja opušče-
nih rab prostora ter omejitve ali izhodišča, ki so bila sprejeta
na državni ravni.

Treba je zagotavljati izenačevanje bivalnih pogojev pre-
bivalcev, racionalizacija izrabe površin ter varovanje in razvoj
prvin, ki so nosilke identitete mesta. V posameznih delih
širšega območja, ki imajo izrazito prehoden značaj med
ruralnim in urbanim, pa je treba ohranjati, kultivirati in izbo-
ljševati morfološke značilnosti obstoječe poselitve.

Medtem ko je glavnina proizvodnih dejavnosti predvi-
dena na zahodnem in severnem delu mesta, na južnem delu
prevladujejo stanovanja s pripadajočimi programi in šole, na
vzhodnem pa terciarne dejavnosti. Osrednji del mesta še
naprej ostaja namenjen centralnim, predvsem pa upravnim,
oskrbno-storitvenim, izobraževalnim, športnim in podobnim
dejavnostim. Pri tem je po eni strani dosežena racionalna
rabo prostora, energije in gradiv, po drugi strani pa smotrna
prostorska razčlenitev na zazidalna (in funkcionalna) obmo-
čja, avtonomna omrežja komunalnih naprav, urgentno pro-
metno dostopnost in podobno. Te rešitve so nastale tudi ob
upoštevanju strokovnih in znanstvenih spoznanj o tveganosti
ali socialni in kulturni neprimernosti prevelikih monofunkcio-
nalnih združb mestnih funkcij.

2.1 Usmeritve za poselitev
2.1.1 Usmeritve za razvoj proizvodnih dejavnosti
V prihodnjem prostorskem razvoju mesta je treba zago-

tavljati stavbna zemljišča za nadaljnji razvoj industrije in obrti,
pri čemer je treba zagotavljati racionalno rabo prostora.
Proizvodne dejavnosti je v prihodnje treba združevati, kon-
centrirati na območjih, kjer je zagotovljena ali je mogoče
zagotoviti prometno in komunalno infrastrukturo, pri čemer
so pomembna predvsem (delno že infrastrukturno opremlje-
na) območja različnih opuščenih dejavnosti in rab prostora.
S tem bo izboljšano sedanje stanje, za katerega sta značilna
razpršenost številnih proizvodnih obratov in pomanjkanje
razpoložljivega prostora za nadaljnji razvoj, hkrati pa bo omo-
gočen boljši nadzor nad posledicami izvajanja tehnoloških
procesov in njihovih vplivov na okolje.

2.1.2 Usmeritve za razvoj oskrbno storitvenih in  druž-
benih dejavnosti

Terciarne dejavnosti bodo še naprej pridobivale vse
večjo vlogo v prostorskem razvoju mesta, ki postaja vse
pomembnejše regijsko središče. Hiter razvoj sektorja mora
slediti zadovoljevanja materialnih in duhovnih potreb prebi-
valstva. Glede na dosedanji  družbeni, gospodarski in pro-
storski razvoj Novega mesta ter njegovo vlogo v regiji, je
treba zagotavljati prostorske možnosti za razvoj centralnih
dejavnosti in poleg tistih, ki služijo le meščanom in prebival-
cem vplivnega območja mesta, upoštevati tudi dejavnosti, ki
so vpete v širše proizvodne, storitvene, menjalne in promo-
cijske tržne odnose. Zato so za nadaljnji razvoj centralnih
mestnih dejavnosti v Novem mestu predvidena funkcionalno
zaokrožena območja, ki se koncentrirajo v mestnem sredi-
šču in v bližini večjih poselitvenih območij ter ob primarnih
mestnih cestah.

2.1.3 Usmeritve za razvoj stanovanj
Obstoječa bivalna območja bodo v prihodnje ohranje-

na, predvideno pa je še zgoščanje pozidave in intenziviranje
stanovanjske gradnje predvsem na obrobju poseljenih povr-
šin. V prihodnjem prostorskem razvoju Novega mesta je
poleg zaokrožanj in manjših širitev obstoječih stanovanjskih
območij predvidena tudi kompleksna gradnja večstanovanj-
skih objektov. Omogočene bodo različne oblike zagotavlja-
nja stanovanjskih površin z gostotami od 20-100 prebival-
cev/ha. Zaradi varčevanja z energijo, prostorom in materi-
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alnimi sredstvi bo potrebno pozornost nameniti racionaliza-
ciji individualne gradnje, kar se nanaša na prednostno rabo
površin, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zago-
tavljati komunalno opremljenost. To načelo izpostavlja pred-
vsem gradnjo na robovih že obstoječih poseljenih območij
in na območjih nekdanjih (opuščenih) dejavnosti. Poleg te-
ga je v smislu racionalne rabe prostora predvideno pospe-
ševanje gradnje v etažni lastnini. Pestrost v stanovanjski
ponudbi mora omogočati, da bodo potrebe različnih slojev
družbe uresničljive in pravične.

2. 2 Usmeritve za razvoj kmetijstva in gozdarstva
Predvidene možnosti za razvoj kmetijstva, gozdarstva

in izkoriščanja rudnih bogastev morajo sovpadati z razvojni-
mi interesi gospodarstva mestne občine, regije in republike.
Proizvodna funkcija kmetijskih površin ima prednost, vendar
pa naj se to načelo na območju mesta, ki se razvija v regio-
nalno središče zelo obsežne regije, ne uveljavlja na škodo
preostalih razvojnih dejavnosti v prostoru. Podobno velja za
gozdarstvo; t.i. lesnoproizvodna funkcija gozdov je na ob-
močju mesta manjšega pomena kot preostale funkcije. Goz-
dovi na območju UZN so obsežni, poraščajo zaledje mesta
in segajo v neposredno bližino samega jedra mesta ter imajo
vlogo primestnih gozdov, kar bo v prihodnje še poudarjeno.

Pri kmetijstvu in gozdarstvu se bo uveljavljalo načelo
večnamenskosti, saj je treba zagotavljati možnosti za soča-
sno rabo kmetijskih in gozdnih območij za potrebe prebival-
cev mesta in primestnih območij, ob tem pa tudi zagotavljati
možnosti za prostorski razvoj poselitve in pripadajoče in-
frastrukture, ki se nujno koncentrirata v mestnem prostoru.

3. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
prostora

Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe pro-
stora je skladna s strateškimi cilji prostorskega razvoja No-
vega mesta in z usmeritvami za razvoj posameznih dejavno-
sti. Opredeljena so območja, za katere bo potrebno pridobi-
ti in opremiti stavbna zemljišča in sicer stanovanjska obmo-
čja, območja za oskrbno storitvene in  družbene dejavnosti,
območja proizvodnih dejavnosti, območja za infrastrukturo.
Prav tako je opredeljena namembnost zelenih površin, vključ-
no s športnimi površinami in pokopališči, ki se kot stavbna
zemljišča uvrščajo v zeleni sistem mesta.

3.1. Poselitev
V smislu racionalne rabe prostora ter varovanja obmo-

čij primarnih operacij in naravne dediščine bodo stanovanja,
proizvodni objekti in objekti, namenjeni kulturi, izobraževa-
nju, športu, trgovini in drugim centralnih dejavnostim grajeni
v večjih ali manjših strnjenih kompleksih. S tem bodo ambi-
entalno kakovostne proste površine na obrobju mesta in
posamezne odprte površine znotraj strnjenih območij nase-
lja ostale nedotaknjene. Predvsem bo preprečena njihova
pozidava, postopno pa naj bi se te površine kot deli zelene-
ga sistema mesta ustrezneje uredile s povečanjem njihove
funkcionalnosti in možnosti za rabo kot javnega dobra.

V okviru poselitve so v zasnovi namenske rabe prostora
obravnavane štiri skupine območij: stanovanjska območja,
območja oskrbnih in storitvenih dejavnosti, območja proiz-
vodnih dejavnosti in območja za  družbene dejavnosti.

3.1.1. Proizvodne in servisne dejavnosti
Proizvodne dejavnosti se v prihodnjem prostorskem

razvoju koncentrirajo v sklenjena območja, pri čemer se
predvsem ohranjajo obstoječe površine, ki se v manjšem
obsegu povečujejo oziroma zaokrožajo. Tako se ohranjajo
industrijska območja v Ločni in Bršljinu ter območje Revoza
in del območja obrtne cone Cikava. Med novimi območji je

proizvodnim dejavnostim, ki pa morajo biti zaradi bližine
stanovanjske soseske skladne z zahtevami za kakovostno
bivalno okolje, namenjen del oskrbnostoritvenega območja
Podbreznik pri Češči vasi. Zaradi reševanja problema razpr-
šenosti nekaterih proizvodnih, obrtnih in skladiščnih objek-
tov/dejavnosti z neprimernih in razvojno neperspektivnih lo-
kacij na območju Novega mesta je predvidena ureditev nove
– nadomestne gospodarske cone, s katero zagotovljeno
pokrivanje pomembnega dela dolgoročnih potreb za te de-
javnosti, poleg tega pa bodo s tem lahko zagotovljene kako-
vostnejše bivalne razmere v mestu.

Predvidena poraba površin za industrijo in proizvodno
obrt ter servisne dejavnosti obsega skupaj okoli 37 ha.

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Pi1 Bršljin – NGC 350.000 1.faza
Ps 4 Cikava 11.400 1.faza
Ps 2 Ločna 3.800 1.faza
Skupaj: 365.200

3.1.2. Oskrbnostoritvene in  družbene dejavnosti
Dolgoročni prostorski razvoj oskrbnih in storitvenih de-

javnosti na območju Novega mesta je večinoma predviden
na obstoječih lokacijah, ki se deloma razširijo oziroma zao-
krožajo. Tako so te dejavnosti še nadalje predvidene v me-
stnem središču, v centralnem delu Bršljina, BTC pri Češči
vasi in v Žabji vasi ter na Cikavi. Novo območje za razvoj
oskrbnostoritvenih dejavnosti, delno tudi s proizvodnimi de-
javnostmi, prilagojenimi bližini stanovanjskega okolja, je v
Podbrezniku.

Lokacije teh območij so predvsem v bližini mestnih
vpadnic in obstoječih ali načrtovanih obvoznic ter v bližini
obstoječih in načrtovanih stanovanjskih območij. Eno naj-
važnejših meril za umeščanje in načrtovanje prostorskega
razvoja centralnih mestnih dejavnosti, zlasti trgovine in spe-
cializiranih subcentrov, je namreč prometna dostopnost, ki
se hkrati povezuje tudi s prometno varnostjo in zaščito pred
emisijami motornega prometa (hrup, prah in plini) ter z odda-
ljenostjo od stanovanjskih območij.

Predvidena poraba površin za oskrbnostoritvene dejav-
nosti obsega skupaj 10,36 ha.

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Ct 1 Bučna vas 2.900 1. faza
Ct 2 Bučna vas 7.800 1. faza
Ct 14 Podbreznik Češča vas 90.000 1. faza
Skupaj: 103.600

Družbene dejavnosti ostajajo še nadalje v sedanjih pro-
storskih okvirih, to je predvsem v mestnem središču in na
območju šolskega centra v Šmihelu. V Mrzli dolini je pravkar
dograjena nova osnovna šola, ki bo pokrila potrebe na juž-
nem delu mesta in po izgradnji zahodne obvoznice s premo-
stitvijo Krke tudi potrebe na zahodnem delu mesta. Na teh
območjih se zagotovijo boljša komunalna opremljenost ter
prenove posameznih območij, predvsem bolnišničnega kom-
pleksa. Na gradu Grm je predvidena ureditev parka oziroma
širšega kompleksa tega objekta kulturne dediščine. Predvi-
dena poraba površin za  družbene dejavnosti obsega skupaj
skupaj 3,17 ha
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Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Ci 6 Grad Grm 31.700 1.faza
Skupaj: 31.700

3.1.3. Stanovanjska gradnja
Predvidena je gradnja stanovanj na območjih zaokroži-

tev obstoječe pozidave (skupaj 15,4 ha), kjer je treba pov-
zemati morfološke značilnosti in prostorska razmerja obsto-
ječih naselij, ter gradnja na stanovanjskih območjih nižje
gostote (skupaj 18,3 ha), kjer je predvidena predvsem str-
njena individualna gradnja. Predvidena je tudi večstanovanj-
ska gradnja (stanovanjska območja višje gostote, skupaj
15,50 ha, na območju Podbreznika). Za gradnjo stanovanj
so namenjena zemljišča z osončeno lego, z dobro dosto-
pnostjo in možnostjo za zagotovitev ustrezne komunalne
opreme. Predvidena poraba površin za stanovanja obsega
skupaj 49 ha; na teh območjih bodo zagotovljene stanovanj-
ske površine za okoli 2741 stanovalcev.

a) Stanovanjske zaokrožitve – površine in etapnost

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Snz 1 D. Kamence 4.600 1. faza
Snz 2 D. Kamence 5.600 1. faza
Snz 3 D. Kamence 8.500 2. faza
Snz 4 Bučna vas 5.400 2. faza
Snz 5 Bučna vas 14.600 1.-2. faza
Snz 6 Muhaber 5.000 1. faza
Snz 9 Krka 3.000 1. faza
Snz 10 V. Cikava 8.800 2. faza
Snz 11 Smolenja vas 12.200 1. faza
Snz 12 Češča vas 10.100 1. faza
Snz 13 Šmihel/Regrča vas 39.400 1. faza
Snz 14 Regrča vas 3.500 1. faza
Snz 16 Regrča vas 3.700 2. faza
Snz 17 Regrča vas 10.900 1. faza
Snz 18 Žabja vas 5.400 2. faza
Snz 20 Gotna vas 5.800 1. faza
Snz 21 Ločna 5.000 2. faza
Snz 22 Srebrniče 2.200 1. faza
Skupaj 153.700

Zaradi ažuriranja stanja je v namenski rabi prostora
prikazana tudi reambulacija štirih območij, ki so v naravi
(starost obstoječih objektov preko 50 let) in na podlagi
dovoljenj za poseganje v prostor že opredeljena kot stavbna
zemljišča, vendar pa doslej njihov prikaz v prostorskem pla-
nu ni bil ustrezen.

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Snz(R) 21 Češča vas 7.400 1. faza
Snz(R) 22 Srebrniče 5.500 1. faza
Snz(R) 23 Bučna vas 2.000 1. faza
Snz(R) 24 Livada 1.700 1. faza
Skupaj: 16.600

b) Stanovanjska območja nižje gostote – površine in
etapnost

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Sn 1 Bučna vas 43.900 1. faza
Sn 2 Bučna vas 21.600 1. faza

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Sn 3 Bučna vas 5.700 1. faza
Sn 4 Mačkovec 33.900 1. faza
Sn 5 Bučna vas 8.850 2. faza
Sn 6 Žabja vas 17.100 1. faza
Sn 9 Regrča vas 3.600 1. faza
Sn 11 Brod 48.600 2. faza
Skupaj: 183.250

c) Stanovanjska območja višje gostote – površine in
etapnost

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Sv6 Češča vas – Podbreznik 155.000 1. faza
Skupaj: 155.000

3.2 Infrastruktura
3.2.1 Prometna infrastruktura
Cestni promet: V nadaljnjem prostorskem razvoju pro-

metnega omrežja je treba izboljšati stanje okolja in prometne
varnosti z boljšo organizacijo prometa in tehničnimi izboljša-
vami regionalnega in mestnega prometnega omrežja. V ta
namem se uredi sistem mestnih obvoznih cest, predvsem
pa navezave na avtocesto in kvalitetno povezati levi in desni
breg Krke za vse tipe prometa. V mestu je treba omogočiti
tekoč tranzitni promet. Mestne vpadnice se z rekonstrukci-
jami uredijo kot mestne ulice. V mestnem središču in na
širšem območju mesta se uredijo parkirne površine, s čimer
se bodo tudi izboljšale razmere za razvoj mestnega potni-
škega prometa.

Glede na predvideno izgradnjo dolenjske avtoceste na
odseku mimo Novega mesta je načrtovana izgradnja dveh
novih priključkov in priključnih cest kot mestnih vpadnic in
sicer pri križanju z magistralno cesto M-4 Novo mesto –
Metlika pri Ločenskih njivah ter drugi priključek zahodno od
prvega – v območju Karteljevega. Ob upoštevanju predvide-
nega razvoja poselitve so predvsem pomembne zahodna in
južna obvoznica ter vzhodna obvoznica, ki se navezujejo na
oba priključka na avtocesto. Vse trase predvidenih obvoznih
cest so še v preučevanju. Do izgradnje vzhodne obvoznice
bo njeno vlogo ohranila Belokranjska cesta.

Na območju mesta so predvidene posodobitve notra-
njega cestnega sistema, predvsem pa rekonstrukcija Lju-
benske ceste s premestitvijo trase iz bolnišničnega kom-
pleksa v koridor železniške proge ter v nadaljevanju proti
naselju Škrjanče, rekonstrukcija Kandijske ceste in Straške
ceste, dograditev pločnika ob Topliški cesti do pokopališča
Srebrniče, dokončna rekonstrukcija Ljubljanske ceste in
izgradnja podvoza pod železniško progo v centralnem delu
Bršljina.

Za potrebe mirujočega prometa v Novem mestu je
predvidena izgradnja površin ali objektov za parkiranje ob
Kandijski cesti, pri športnem parku Portoval ob Topliški ce-
sti, na območju centralnega dela Bršljina in v mestnem jedru
v okviru rekonstruirane tržnice ter v Kandiji pri starem ce-
stnem mostu. Predvidena je tudi ureditev podzemnega par-
kiranja v Kulturnem domu Janeza Trdine (za interne potrebe
Visoke šole za upravljanje in poslovanje) in nekaj parkirnih
mest za potrebe nove pozidave na stavbnem otoku med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico. Poleg tega se problem
pomanjkanja površin za mirujoči promet rešuje tudi s spod-
bujanjem kratkotrajnega parkiranja in uveljavljanjem mestne-
ga potniškega prometa.
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Za povečanje prometne varnosti se uredijo površine in
prometni režimi za kolesarski in peš promet. Kolesarske
steze in pločniki ali pešpoti se uredijo in dogradijo ob vseh
mestnih vpadnicah, ob cestah, ki povezujejo soseske z me-
stnim jedrom in šolskimi, zaposlitvenimi ter oskrbnostoritve-
nimi središči, predvsem pa ob cestah in poteh, ki vodijo v
zaledje mesta (poti vzdolž Krke in pritokov ter gozdne poti).
Pri tem je potrebno upoštevati obvezna izhodišča dolgoroč-
nega plana R Slovenije, zlasti glede daljinskih tj. medkrajev-
nih kolesarskih povezav.

Predvidena poraba površin za prometno infrastrukturo
(razen obvoznic, katerih trase so še v preučevanju) obsega
okoli 2 ha. V tem obsegu ni všteta rekonstrukcija Straške
ceste, saj je poraba okoli 2 ha novih površin za njeno rekon-
strukcijo všteta v porabo površin za izgradnjo Nadomestne
industrijske cone ob Straški cesti.

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Ik 3 Bučna vas –
rekonstrukcija
Ljubljanske ceste 13.800 1.faza

Skupaj: 13.800

Železniški promet: Dogradi in izboljša se tovorna želez-
niška postaja v Bršljinu, v Kandiji pa se železniška postaja
usposobi za obsežnejši potniški promet. Predvidena je mo-
dernizacija železniškega omrežja, predvsem pa posodobitev
železniških naprav. Pri prenovi tovorne postaje v Novem
mestu v Bršljinu je treba zagotoviti ohranitev potoka in obvo-
dnega prostora Bršljinskega potoka.

Civilno letalstvo in zasnova omrežja letališč: Na špor-
tnem letališču Novo mesto v Prečni je za zagotavljanje var-
nosti zračnega prometa treba upoštevati omejitve, ki jih na-
rekujejo omejitvene ravnine letališča, ki določajo posamez-
ne omejitve rabe prostora v ožjem in širšem območju okrog
letališča.

Za posege, ki se nahajajo v območju “izključne”, “ome-
jene” in “nadzorovane” rabe prostora za letališče Novo me-
sto, je treba pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objek-
tov, ki utegnejo s svojo lokacijo in višino (objekti, ki so višji
od 25,0 m) vplivati na varnost zračnega prometa, predho-
dno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Upra-
ve Republike Slovenije za civilno letalstvo, k lokaciji oziroma
izgradnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in zazna-
movati v skladu z veljavnimi predpisi.

3.2.2. Komunalna infrastruktura
Pri načrtovanju komunalnih infrastrukturnih omrežij je

treba zagotoviti rekonstrukcije obstoječih dotrajanih in neza-
dostnih omrežij in naprav in novogradnje posameznih delov
infrastrukturnih omrežij skladno s predvideno novo pozidavo
oziroma rabo prostora. Z rekonstrukcijami in novogradnjami
je treba zagotoviti obseg in kakovost komunalne oskrbe, s
katerim bodo omogočeni kakovostne bivalne razmere in
razvoj proizvodnih, oskrbnostoritvenih in  družbenih ter dru-
gih dejavnosti.

Vodovod: V okviru nadaljnjega razvoja vodovodnega
omrežja v Novem mestu je predvidena izgradnja novega
vodohrana na Recljevem hribu. Zlasti za zagotovitev ustrez-
ne vodooskrbe večjih novih stanovanjskih kompleksov bodo
potrebne rekonstrukcije obstoječih vodovodnih omrežij.

Kanalizacija: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zao-
staja za potrebami, zato so predvidene razširitve in rekon-
strukcije obstoječih omrežij. Ob novogradnjah in rekonstruk-
cijah je treba odvajanje odpadnih voda izvajati v ločenem

sistemu. Meteorne vode se bodo v ločeni kanalizaciji odva-
jale v recipiente ali pa v ponikalnice. Priključevanje novih
objektov na kanalizacijsko omrežje je obvezno. Predvideno
je ločevanje odpadnih voda iz stanovanjskih in industrijskih
območij, s čimer bo omogočen nadzor čiščenja v čistilnih
napravah. Gradnja novih kanalizacijskih omrežij bo potekala
skladno s predvideno pozidavo, ki bo tudi izhodišče za
dimenzioniranje novih oziroma prenovljenih delov omrežja.
Obstoječa centralna čistilna naprava v Ločni se do izgradnje
nove nizvodno ob reki Krki (izven območja urbanistične
zasnove) ohranja v sedanjem obsegu in bo preko obstoječe-
ga sušnega kanala, ki poteka vzdolž Krke, prevzela in preči-
ščevala odpadne vode iz načrtovanih stanovanjskih in dru-
gih poselitvenih območij. Predvidena je izgradnja nove čistil-
ne naprave v Prečni.

Plinovod: Na območju UZN Novo mesto je predviden
potek mednarodnega plinovoda Madžarska – Italija. Oskrba
s plinom se bo izvajala preko naslednjih merno-regulacijskih
postaj: MRP Center, MRP Labod, MRP Pionir, MRP Krka-
Izolacije, MRP Bolnica in MRP Žabja vas ter MRP Revoz za
potrebe Revoza. Poseganje v 10 m koridor primarne me-
stne plinovodne mreže mora biti omejeno, gradnja pa pre-
povedana.

Odpadki: Predvideno je postopno uvajanje ločenega
zbiranja odpadkov; v ta namen je na območju Cikave predvi-
dena ureditev centra za ločeno zbiranje odpadkov. Na de-
poniji v Centru za ravnanje z odpadki Dolenjske se bodo
odlagali le komunalni odpadki. Način ravnanja z odpadki,
zlasti posebnimi odpadki je treba reševati v sklopu integral-
nega ravnanja z odpadki v Sloveniji.

Elektroenergetsko omrežje: Na območju Urbanistične
zasnove je potrebno zgraditi RTP Revoz in RTP Krka ter 110
KV zanko daljnovoda DV 2 x 110 kV Bršljin – Krka – Revoz
– Gotna vas. Potrebno je predvideti traso 400 KV daljnovo-
da Brestanica-Hudo. Rekonstrukcije elektroenergetskega
omrežja in priključevanja novih območij naj se izvaja s kablo-
vodi. Komunalni koridor visoko-napetostnih kablov znaša 3
m, poseganje vanj pa je omejeno.

Telekomunikacijsko omrežje: Posodobitev in/ali širitev
glavne telefonske centrale Novo mesto se izvede na obsto-
ječi lokaciji. Povečanje števila priključkov pogojuje tudi iz-
gradnja primarnega in sekundarnega telefonskega omrežja.
To pomeni izgradnjo telefonske centrale na desnem bregu
Krke in izdvojenih stopenj telefonskih central zunanje izved-
be (Cikava, Gotna vas, Šmihel, Ločna, Prečna, Bršljin) ter
izgradnjo optičnih povezav med njimi in matičnimi centrala-
mi. Za potrebe mobilne telefonije se izdela študija sprejem-
ljivih mest za postavitve oddajnikov z zdravstvenega in estet-
skega stališča, kar je zlasti pomembno zaradi nekoordinaci-
je med različnimi operaterji.

3.3. Zelene površine
Predvideni posegi na področju poselitve in infrastruktu-

re narekujejo novo zasnovo zelenega sistema, ki izhaja iz
različne namembnosti zelenih in drugih odprtih površin na
območju mesta, ohranitve obstojnih struktur v zelenem si-
stemu ter ohranitve in izboljšanja medsebojne povezanosti
zelenih površin v dosledno izoblikovan sistem zelenih povr-
šin mesta. Nosilci tega sistema so reka Krka s pritoki (Težko
vodo, Šajserjem, Bršljinskim potokom in Temenico in obvo-
dnimi prostori), Marof in mestna gozdova Ragov log in Por-
toval ter drugi gozdovi na širšem območju mesta. Vsi deli
zelenega sistema so pomembne prvine za notranjo členitev
mesta na posamezne predele.

Gozdne in kmetijske površine ostanejo v sedanji rabi
do realizacije posameznih predvidenih posegov. Na obrobju
mesta se ohranjajo zelene cezure med posameznimi vasmi.
Pri umeščanju obsežnejše nove poselitve, kar velja pred-
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vsem za zahodni del mesta, se ohranjajo po najmanj nekaj
100 m široki, neprekinjeni koridorji gozdov, s čimer se
zagotavlja povezljivost gozdnih ekosistemov z gozdovi v za-
ledju mesta. Predvidena je ureditev statusa primestnih goz-
dov kot gozdov s posebnim namenom, s čimer bo poudarje-
na njihova javna funkcija.

Zeleni sistem je v osrednjem delu mesta, ki ga zazna-
muje strnjena srednjeveška pozidava, omejen na bolj ali
manj zaprte vrtove in drevorede, ki se morajo v prihodnje
uveljavljati tudi ob vseh prenovah pomembnejših obstoječih
cest in novogradnjah. Novo pokopališče Srebrniče in pred-
videno stanovanjsko območje v Podbrezniku, ki sta zasno-
vani kot pokopališče v gozdu in naselje v gozdu, sta kakovo-
stno izhodišče in nov vzorec urejanja urbanih zelenih povr-
šin na območju mesta.

Pokopališča: Pokopališča se urejajo kot javne odprte
površine. Obstoječi pokopališči v Prečni in v Šmihel se
ohranjata, na pokopališču v Ločni pa se pokopavanje opu-
sti. Za lažjo dostopnost pešcev in kolesarjev do pokopališča
v Srebrničah, ki je že s svojo zasnovo (pokopališče v gozdu)
urejeno kot javna zelena površina, se uredita pločnik in
kolesarska steza vzdolž Topliške ceste.

Vodno gospodarstvo: Pri širitvah pozidave in infrastruk-
turnih omrežij je treba zagotoviti zmanjšanje virov onesnaže-
nja voda v Krki in pritokih, kar bo omogočeno z dograditvijo
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Poleg
tega je treba zagotoviti izboljšanje stanja v obvodnem pro-
storu Težke vode na območju Revoza in ob izlivu v Krko,
izlivnega dela Temenice na območju BTC v Češči vasi in
Bršljinskega potoka v Bršljinu, kjer je treba ohraniti ali po-
novno vzpostaviti naravne biotopske in morfološke značilno-
sti strug, obvodnih ravnic in obvodne vegetacije. Na obmo-
čju mesta je treba obvodne prostore urejati kot rekreacijska
območja oziroma poti, ki mestno jedro povezujejo z zelenim
zaledjem mesta. Predvidena sta obnova in primerno vzdrže-
vanje vseh umetnih pregrad (jezov) na Krki.

Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potre-
bno naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega re-
žima z ohranjanjem naravne referencijske sposobnosti pro-
stora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremem-
be odtočnega režima izven teh območij, ob upoštevanju
odtočnega režima na posameznih povodjih.

Športne in rekreacijske površine: Obstoječe športne
površine na Loki in na območju Portovala se ohranjajo in
posodabljajo. Ohranja se športna površina na Marofu, ki bo
še nadalje služila okoliškim soseskam in šolam. Predvidena
je izgradnja novih pešaških mostov preko Krke (med Loko in
Portovalom in med Brodom in Cegelnico).

Na južnem delu mesta je predvidena izgradnja športne-
ga parka Sv. Rok, ki ima široko zeleno – gozdno zaledje in
zato velik potencial za rekreacijo v naravnem okolju. V bližini
velodroma pri Češči vasi je predvidena ureditev večnamen-
ske športne dvorane, s čimer bo razbremenjena športna
dvorana v Šolskem centru na Drski.

Potrebne površine za urejanje novih športnih in rekrea-
cijskih površin obsegajo skupaj 7,1 ha.

Oznaka Lokacija Velikost (m2) Faznost
območja izvedbe

Zš1 Češča vas 16.000 1. faza
Zš2 Sv. Rok 55.000 1. – 2. faza
Skupaj: 71.000

3.4 Ureditev prostora za obrambo in zaščito
Območja za obrambo so razmeščena skladno z obvez-

nimi izhodišči obrambe s predvideno izključno rabo oziroma

nadzorovano rabo za področje obrambe. Na območju urba-
nistične zasnove so tako za področje obrambe perspektivni:

– dve območji vojašnic s pripadajočo infrastrukturo iz-
ključne rabe in

– območje nadzorovane rabe varnostnega pasu skladi-
šča vojaške opreme, bojnih in minsko eksplozivnih sred-
stev.

4. Uresničevanje urbanistične zasnove
Določila urbanistične zasnove se bodo uresničevala

etapno – v treh etapah, skladno s pripravo prostorskih iz-
vedbenih aktov.

Prva etapa obsega obdobje do leta 2010. V tem času
se bodo izvajale predvsem rekonstrukcije in izgradnjo neka-
terih pomembnih delov mestnega cestnega omrežja, pa tudi
večstanovanjska gradnja in zaokrožanje stanovanjskih ob-
močij. Izvedene bodo rekonstrukcija Ljubljanske ceste v
Bršljinu, prestavitev dela Ljubenske ceste iz bolnišničnega
kompleksa in odstranitev motornega prometa iz bolnišnič-
nega kompleksa ter rekonstrukcijo dela Kandijske ceste in
Straške ceste. V prvo etapo sodi dovršitev soseske Brod,
začetek izgradnje nove soseske v Podbrezniku, začetek
gradnje v Nadomestni gospodarski coni ob Straški cesti.
Predvidena je tudi možnost začetka izgradnje zahodne in
južne obvoznice.

V drugi etapi, ki bo zaključena v letu 2015, je predvide-
no nadaljevanje vseh treh tipov stanovanjske gradnje, na-
daljevanje gradnje zahodne in južne obvoznice ter pričetek
gradnje vzhodne obvoznice. V tej etapi se bo nadaljevala
graditev v že opredeljenih conah za proizvodne dejavnosti,
stanovanje, visoko šolstvo itd.

V tretji etapi, ki se bo odvijala po letu 2015, se bodo
realizirale preostale v urbanistični zasnovi nakazane urba-
ne strukture, začel pa se bo verjetno tudi proces urbaniza-
cije sedanjega obmestja, v katerem bo treba iskati najpri-
mernejše prostore za bodoči razvoj. V ta namen je v vseh
fazah predvidena izvedba urbanističnih delavnic in javnih
razprav kot osnova za spremembe in dopolnitve urbanistič-
ne zasnove.

4.1 Načini urejanja prostora
Posegi v prostor na območju urbanistične zasnove se

bodo urejali s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA).
V grafični prilogi so prikazani načini urejanja posamez-

nih območij predvidenih posegov in sicer bodisi kot prostor-
ski izvedbeni načrti (PIN – npr. za območja kompleksnih
gradenj) bodisi kot prostorski ureditveni pogoji. Meje PIA so
opredeljene glede na konkretne razmere v prostoru in
upoštevajoč predvideni obseg posegov v prostor. Na posa-
meznem območju, za katerega je predvidena izdelava PIN,
je možno izdelati več manjših PIN.

Do izdelave novih PIA je ohranjena veljavnost obstoje-
čih. V vseh PIA in lokacijskih dokumentacijah za posege na
območjih UZ Novo mesto je obvezna vsebina tudi izris iz UZ
Novega mesta, ki mora vsebovati izsek iz besedila in iz kart
Strateške usmeritve prostorskega razvoja, Zasnova namen-
ske rabe, Načini urejanja s prikazom naravnih vrednot in
kulturne dediščine in drugih, za posamezen poseg relevan-
tnih vsebin UZ.

4.2. Urbanistično oblikovalske usmeritve za urejanje
prostora

– pri načrtovanju nove poselitve in infrastrukture in pri
prenovah je treba ohranjati prvine, ki so nosilke identitete
Novega mesta (naravne prvine – razgibana reliefna zgradba,
obvodni prostor Krke in pritokov, mestni gozdovi na okljukih
Krke in ustvarjene prvine – historična naselbinska struktura
na okljuku Krke, kakovostna zgodovinska in novejša arhitek-
tura, objekti kulturne dediščine);

– pri stanovanjskih zaokrožitvah je treba upoštevati mor-
fologijo obstoječe pozidave ali ustvarjati nov prostorski red,
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ki naj izhaja iz kakovostnih strukturnih značilnosti mestne
stanovanjske pozidave;

– pri stanovanjski gradnji nižje gostote je treba upošte-
vati morfologijo okoliške obstoječe pozidave, pa tudi načela
sodobnega urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja in
uporabe sodobnih materialov;

– pri stanovanjski gradnji višje gostote je treba upošte-
vati načela sodobnega urbanističnega in arhitekturnega obli-
kovanja in uporabe sodobnih materialov, vse skladno z na-
čeli racionalne rabe prostora za pozidavo (uvajanje višjih
gostot pozidave in zagotavljanje kakovostnih bivalnih razmer
za ureditvijo javnih zelenih površin, ureditev za šport in re-
kreacijo, ločevanjem različnih vrst prometa idr.);

– ohranjati zelene, nepozidane cezure med strnjenimi
območji (bivša vaška naselja, nove soseske);

– pri gradnji oskrbno storitvenih centrov, objektov za
družbene dejavnosti in proizvodnih objektov in pri gradnji
prometne infrastrukture je treba izhajati iz sodobnih načel
urbanističnega, arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega
oblikovanja;

– na območju mesta je razen srednjeveškega mestne-
ga jedra treba načrtovati obojestranske drevorede vzdolž
mestnih vpadnic in ulic;

– pri načrtovanju nove pozidave imajo prednost obmo-
čja opuščenih rab, ki se bodo na ta način sanirala in vzpo-
stavila kakovostnejše mestno okolje ter racionalnejšo rabo
prostora;

– pri načrtovanju nove energetske infrastrukture in re-
konstrukcijah je treba postopno prehajati na kabliranje, torej
izvedbo zemeljskih namesto zračnih vodov;

– pri načrtovanju zaščitnih ukrepih za varstvo pred hru-
pom je treba načeloma uveljavljati ukrepe pasivne zaščite.

4.3. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne

4.3.1 Varstvo narave
Na območju Novega mesta je varstvo narave bistvene-

ga pomena za ohranitev nekaterih prvin, ki so nosilke pro-
storske identitete mesta. Poleg Krke z obvodnim prostorom
in njenih pritokov ter primestnih gozdov (ki sicer niso opred-
eljeni kot naravne vrednote) je pomemben predvsem Kette-
jev drevored ki kot varna, prijetna pešpot prek Marofa pove-
zuje mestno jedro s centralnim delom Bršljina. Objekti in
območja naravnih vrednot se varujejo predvsem z ohranja-
njem njihove celovitosti.

Cilji varstva narave so:
– trajna ohranitev in vzdrževanje naravnih vrednot ter

preprečevanje njihove ogroženosti;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se spremenile

lastnosti naravnih vrednot;
– zagotavljanje javne dostopnosti naravnih vrednot (če

to ni v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom) ter
omogočanje njihovega raziskovanja in preučevanja.

Na območju urbanistične zasnove bo varstvo narave
aktivno vključeno v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zago-
tovili njeno ohranitev in vzdrževanje, primerno rabo, ohrani-
tev biotske raznovrstnosti ter kvalitetnega življenjskega oko-
lja. Pri načrtovanju posegov v prostor in urejanju prostora v
(vplivnih) območjih naravnih vrednot bodo upoštevane usme-
ritve:

– biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarova-
na območja je potrebno aktivno vključevati v urejanje prosto-
ra, upoštevati pri določanju rabe prostora, pri izkoriščanju
naravnih dobrin in pri oblikovanju ukrepov varstva dediščine;

– vsi posegi v prostor se morajo planirati, načrtovati in
izvajati tako, da ne okrnijo narave;

– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na pred-
hodni analizi naravnih značilnosti prostora;

– v največji meri se varujejo naravne vrednote na mestu
samem;

– v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanja narav-
nih dobrin in urejanja prostora mora državni ali lokalni organ
izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnju-
je merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v
primeru alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega
ne okrni narave;

– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po
zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tiste-
mu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo;

– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat popula-
cij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, meto-
de in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugo-
dnega stanja vrste;

– posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovr-
stnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za kate-
re ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju
prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi
dovoljenja za poseg v naravo; dovoljenje za poseg v prostor
se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja;

– pri določitvi pogojev za neposredne posege v prostor
je potrebno upoštevati tudi varstvene režime za zavarovana
območja, varstvene in razvojne usmeritve ter naravovarstve-
ne pogoje za posamezne zvrsti naravnih vrednot;

– kot poseben naravovarstveni pogoj pri vseh zvrsteh
naravnih vrednot je obvezna pridobitev naravovarstvenega
soglasja oziroma ocene ogroženosti, možnost pridobitve
morebitnih novih raziskav flore in favne in morebiten predho-
dni terenski ogled oziroma terenski nadzor.

Varstveni režimi so določeni z odloki o zavarovanju.
Opis varstvenih režimov za posamezne zvrsti naravnih vre-
dnot (površinske geomorfološke, podzemne geomorfolo-
ške, hidrološke, dendrološke) so določene v Naravovarstve-
nih smernicah za območje urbanistične zasnove Novega
mesta (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, januar 2001), ki se upoštevajo kot sestavina tega
plana. Podrobnejše usmeritve ter merila in pogoje za ureja-
nje prostora v območjih naravnih vrednot opredeli pristojna
varstvena služba.

Območja in objekti naravne dediščine so označeni v
kartografskem gradivu in se varujejo v skladu s sprejetimi
predpisi s področja varstva narave. Naravovarstvene smerni-
ce v kartografski dokumentaciji in v kartografskem delu so
sestavni del tega odloka.

4.3.2 Varstvo kulturne dediščine
Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavljajo enote

pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejša območja
kulturne dediščine kot republiško obvezno izhodišče. Takih
enot je trinajst. Pomembno kulturno dediščino varujemo
optimalno v njenem vplivnem območju, kar predstavlja po-
leg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podo-
be v vplivnem območju, ohranitev funkcionalnih navezav in
celovitosti.

Poleg pomembnejše kulturne dediščine je na območju
urbanistične zasnove še 211 drugih enot kulturne dedišči-
ne, ki so registrirane po predpisih o kulturni dediščini in so
obvezna sestavina prostorskih planskih in izvedbenih aktov.

Na območjih in objektih kulturne dediščine je treba
obvezno upoštevati zasnovo varstva kulturne dediščine iz
zbirnega registra kulturne dediščine. Načela celostnega var-
stva dediščine (integralno varstvo) je treba upoštevati pri
prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju; načr-
tovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni anali-
zi naravnih in kulturnih značilnosti prostora. V največji meri je
treba:
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– varovati dediščino na mestu samem,
– načrtovati posege in dejavnosti na način, da ne

prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance de-
diščine,

– pri poseganju v prostor prispevati k trajni ohranitvi
dediščine in povečanju njene vrednosti,

– ohranjati kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto
prostora.

Na območjih kulturne dediščine ima obnova prednost
pred novogradnjami. Poleg tega je treba upoštevati tudi
usmeritve oziroma priporočila:

– poleg kulturne dediščine je treba upoštevati tudi dru-
ge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene
prostorske prvine zaradi materialnega, gospodarskega, kul-
turnega in socialnega pomena,

– pospeševati kulturno adaptivno uporabo obstoječe-
ga antropogenega okolja in spodbujati programe celostne
obnove in razvoja,

– po možnosti ohranjati pomembnejša arheološka naj-
dišča, raziskovanja pa omejevati predvsem na nedestruktiv-
ne metode,

– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitek-
turno tipologijo in morfologijo,

– pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi
vrednot antropogenega okolja ter omejevati in preprečevati
tiste, ki jih načenjajo,

– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali
ohranjajo kakovostna razmerja in strukture v krajini ter pred-
stavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto,

– na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohranjati
naravne prvine,

– za degradirana območja izdelati sanacijske načrte in
v čim večji meri izvajati sanacije.

Seznam in grafični prikaz kulturne dediščine ter var-
stvene usmeritve za posamezne zvrsti dediščine se nahajajo
v Strokovnih podlagah varstva kulturne dediščine (ZVNKD
Novo mesto, februar 2001), ki so sestavni del tega odloka.

3. člen
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega  družbenega

plana
V poglavju 6.4 Načini urejanja prostora se preglednica

VELJAVNIH PROSTORSKO IZVEDBENIH AKTOV NA OB-
MOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, ki so bili spreje-
ti v preteklih planskih obdobjih, pa so v obdobju 1986-1990
ostali v veljavi, spremeni in dopolni, tako da se razveljavi in iz
nje izbriše: Zazidalni načrt SGP PIONIR – Češča vas; Z-
3/8, SDL 17/84 in se na istem območju izdela PIN za
stanovanjsko poslovno dejavnost ter doda:

– ZN Podbreznik.
Poleg tega se doda seznam predvidenih PIN:
– ZN ADRIA ob Straški cesti,
– ZN Cona 2 ob Straški cesti,
– ZN Brod,
– ZN Župnca 1 v Bučni vasi,
– ZN za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti

v Novem mestu,
– ZN Vrtni center Bučna vas v Novem mestu,
– ZN Mačkovec,
– ZN Gotna vas,
– ZN Šmihel,
– ZN Velodrom,
– UN Revoz,
– UN Pod topom na Drski,
– UN Zdravstveni kompleks Novo mesto,
– UN Kolesarskih in pešpoti Novega mesta,
– UN Športno-rekreacijski park Sv. Rok,

– UN Šolski center Drska,
– Sprememba in dopolnitev LN za severno obvoznico

Novega mesta (Bencinski servis OMV – Istrabenz),
– LN Ljubljanska cesta.

4. člen
Posegi na najboljša kmetijska zemljišča

Območje posegov Poseg na najboljša
kmetijska zemljišča

ZN ADRIA ob Straški cesti 0,86 ha
ZN Brod 3,47 ha
ZN Vrtni center Bučna vas v Novem mestu 0,78 ha
ZN Mačkovec 1 3,40 ha
ZN Šmihel 0,40 ha
UN Grad Grm 1,77 ha
ZN Velodrom 1,60 ha
Sprememba in dopolnitev LN za severno

obvoznico Novega mesta 0,46 ha
LN Ljubljanska cesta 1,38 ha
Ostali individualni posegi skupaj: 12,48 ha
SKUPAJ: 26,60 ha

5. člen
Kartografski del in kartografska dokumentacija k

dolgoročnemu in srednjeročnemu  družbenemu planu ter
grafični del urbanistične zasnove

Spremembe in dopolnitve kartografskega dela in karto-
grafske dokumentacije k dolgoročnemu in srednjeročnemu
družbenemu planu se izvedejo zaradi uskladitve z Urbani-
stično zasnovo Novega mesta z vrisom sprememb in dopol-
nitev v:

Kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu
družbenemu planu, kjer se spremenijo oziroma dopolnijo
karte:

I. KARTOGRAFSKI DEL
1. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij

za poselitev, lista št. 9 in 10 (TK 1:25000);
2. Zasnova prometnega omrežja, list št. 56 (publikacij-

ska karta);
3. Zasnova namenske rabe prostora / TTN 5,

1:10000;
4. Zasnova prometnega omrežja / TTN 5, 1:10000;
5. Zasnova kanalizacijskega, vodovodnega in plinovo-

dnega omrežja / TTN 5, 1:10000;
6. Zasnova elektroenergetskega, TK omrežja in kabel-

ske TV / TTN 5, 1:10000;
7. Zasnova načinov urejanja prostora s prikazom narav-

nih vrednot in območij kulturne dediščine / TTN 5, 1:10000;
II. URBANISTIČNA ZASNOVA NOVEGA MESTA
1. Strateške usmeritve prostorskega razvoja / TTN 5,

1:10000;
2. Omejitve v prostoru / TTN 5, 1:10000;
3. Zasnova namenske rabe prostora / TTN 5,

1:10000;
4. Zasnova zelenega sistema / TTN 5, 1:10000;
III. Kartografsko dokumentacijo k dolgoročnemu in

srednjeročnemu planu za območje Urbanistične zasnove
Novega mesta, kjer se vrišejo:

· območje urejanja Urbanistične zasnove Novega me-
sta;

· nova stavbna zemljišča;
· novi načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti;
na kartah PKN 1:5000 Novo mesto 25, 26, 27, 28,

35, 36, 37, 38, 45, 46, 47 in 48.
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Kartografski del in kartografska dokumentacija k dol-
goročnemu in srednjeročnemu planu sta izdelana v osmih
(8) izvodih, ki jih hranijo:

· Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve (3)

· Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem (1)

· Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in
prostor (1)

· Upravna enota Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (1)

· MOP, Inšpektorat za okolje in prostor – Urbanistična
inšpekcija, Enota Novo mesto (1)

· MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).

6. člen
Uskladitev predpisov o pogojih prostorskega urejanja

V enem letu od začetka veljavnosti tega odloka se z
njegovo vsebino uskladita: Odlok o prostorskoureditvenih
pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skup-
ščinski Dolenjski list, št.12/91 z obvezno razlago) in Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven me-
stnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št.
7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98,
38/99, 60/99, 96/00 in 49/01).

Za oba odloka je treba izdelati posebne strokovne pod-
lage vodnogospodarskih ureditev.

Do uskladitve s tem odlokom se za način urejanja pro-
stora za posamične pogoje uporabljajo določbe Odloka o
PUP za območje mestnega jedra Novega mesta in Odloka o
PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča.

7. člen
Pričetek veljavnosti

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 015-05-30/2002
Novo mesto, dne 13. julija 2000.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št.
1335/6, k.o. Hrušica in sklenitvi menjalne
pogodbe

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in
16/02 – sklep US) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 39. seji dne 27. 6. 2002 po obravnavi
predloga sklepa za ukinitev statusa javnega dobra sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc.

št. 1335/6, k.o. Hrušica in sklenitvi menjalne
pogodbe

1
Ukine se status javnega dobra parc. št. 1335/6, pot v

izmeri 86 m2, seznam I, k.o. Hrušica z dovoljenjem, da se
odpiše od seznama I in zanj odpre nova vl. št. iste k.o., last
Mestne občine Novo mesto.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

3
Po ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1335/6,

pot v izmeri 86 m2, k.o. Hrušica, Mestna občina Novo
mesto sklene menjalno pogodbo s solastnikoma zemljišča
parc. št. 806/57, pašnik v izmeri 130 m2, vl. št. 518, k.o.
Hrušica, Marijo in Marjanom Klobučar, oba iz Pangrč Gr-
ma 3, Brusnice, z dovoljenjem, da se to zemljišče odpiše
od vl. št. 518, k.o. Hrušica in pripiše k vl. št. iste k.o., last
Mestne občine Novo mesto. Zemljišči se zamenjata kot
enakovredni.

Št. 467-01-7/2001
Novo mesto, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PIVKA

3349. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Pivka

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS št. 57/98 ) in 13. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01),
je Občinski svet občine Pivka na 25. seji dne 4. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju

Občine Pivka

1. člen
S tem odlokom Občina Pivka predpisuje naslednje vse-

binske določbe:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika
3. Register lokalnih turističnih vodnikov
4. Programe turističnega vodenja
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji
7. Prehodne in končne določbe

1. Opredelitev turističnega vodnika

2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to

strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v
register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vo-
dnik domačim in tujim obiskovalcem občine Pivka razkazu-
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je in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodo-
vinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnograf-
ske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po
sprejetem ceniku.

Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično infor-
macijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vode-
nja v sklopu svoje redne zaposlitve.

2. Strokovna usposobljenost lokalnega
turističnega vodnika

3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za oprav-

ljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat-ka
izkazati, da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je
pridobil-a na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani
občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom
o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec,
ki ga izbere in potrdi Lokalni pospeševalni center Pivka v
soglasju z županom Občine Pivka.

Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi
javnega razpisa. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše
termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj
strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični
del. Udeleženci morajo za potrditev potrdila o opravljenem
tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno
komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta
namen imenuje župan Občine Pivka za svoje območje.

5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj

občine Pivka obsega najmanj naslednje vsebine:
1.Vodstvo turističnih izletov
a) vrste in načini vodenja
b) tehnika vodenja
c) postopki v problematičnih situacijah
d) prostorski in časovni načrt vodenja

2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks obnašanja za vodnike
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela

3. Strokovni predmeti
a) zgodovina lokalnega okolja
b) geografija
c) etnologija
d) turistična podoba občine Pivka
e) orientacijsko spoznavanje občine

4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela občine za katerega želi kan-

didat za vodnika pridobiti potrdilo – simulacija turistične
skupine

b) ogled in vodenje po / v določenih objektih in lokaci-
jah

c) pisni preizkus-odgovori na vprašanja
d) seminarska naloga o izbrani temi.

6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalne-

ga turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o
strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turi-
stični vodnik”.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za
lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.

3. Register lokalnih turističnih vodnikov

7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokal-
nih turističnih vodnikov, ki ga po pooblastilu župana občine
vodi Lokalni pospeševalni center Pivka, kjer dobijo izkazni-
co z veljavnostjo 5 let. Po preteku petih let se registracija
lahko podaljša, če na delo lokalnega turističnega vodnika ni
bilo pritožb in če je bilo opravljeno dogovorjeno število vo-
denj.

Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x 7,0
cm z natisnjenim grbom občine Pivka, priimkom in imenom
ter nazivom Lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno
številko iz registra in datumom izdaje. V levem zgornjem
kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti
3 x 3,5 cm.

8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki,

ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno
nositi veljavno izkaznico v priponki.

9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje nasled-

nje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpi-

som
– datum vpisa
– ime in priimek
– naslov
– telefonsko številko na katero je lokalni turistični vo-

dnik dosegljiv
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v občini Pivka

opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodni-
kov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem
ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizi-
rana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika ter
lokalni turistični vodniki sosednjih občin.

10. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15

dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obisko-
valcev / uporabnikov vodenja. Če pisna pritožba prispe, se
o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje
opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo.
O utemeljenosti pritožbe odloča vodja Lokalnega pospeše-
valnega centra Pivka.

4. Programi turističnega vodenja

11. člen
S tem odlokom občina Pivka opredeljuje naslednje

programe turističnega vodenja:
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– program vodenja po posameznih turistično zanimivih
krajih,

– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenito-
stih in ogled etnoloških predstavitev,

– program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom
vseh znamenitosti občine Pivka,

– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športne-
ga, gostinskega, podjetniškega, kulturno zgodovinskega po-
tenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,

– program vodenja šolskih skupin po krajih občine Piv-
ka,

– programi vodenja z ogledi in obiski ali postanki na
posameznih turističnih kmetijah v občini Pivka,

– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti ob-
čine Pivka,

– kombinirani programi s ponudbo za območje občine
Pivka in sosednjih občin

– drugi programi.

12. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. Lokalni pospeševalni center Pivka in Turistično –

informacijska pisarna
2. Turistična in druga društva v občini Pivka
3.  ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane
4. druge zainteresirane pravne in fizične osebe na po-

dročju občine Pivka .
Programi se dostavijo v pregled Lokalnemu pospeše-

valnemu centru Pivka, ki jih potrdi.

5. Izvajanje, naročilo in evidenca
turističnih vodenj

13. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Lokalni pospeševalni center Pivka in Turistično –

informacijska pisarna
b) Lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno sprej-

mejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni prijaviti
Lokalnemu pospeševalnemu centru Pivka.

14. člen
Lokalni pospeševalni center Pivka na osnovi prijav lo-

kalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih
turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15.
januarja za preteklo leto Občini Pivka.

Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem

vodenju
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci
– program vodenja
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

15. člen
Lokalni turistični vodniki za opravljeno vodenje dobijo

plačilo. Pri neposrednem naročilu lahko dobijo plačilo ne-
posredno ali preko Lokalnega pospeševalnega centra Piv-
ka. Pri naročilu s strani Lokalnega pospeševalnega centra
Pivka pa sledi plačilo od Lokalnega pospeševalnega centra
Pivka. Cenik storitev lokalnih turističnih vodnikov za vsako
leto sprejme Lokalni pospeševalni center Pivka.

6. Nadzor

16. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravljajo občinski in državni organi nadzora.

7. Prehodna in končna določila

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/02
Pivka, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

3350. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS št. 74/98), 17. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 13. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01),
16. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Pivka, 3. in 9. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št.
11/96) je Občinski svet občine Pivka na 25. redni seji dne
4. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Pivka.

2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delov-

nim področjem ter pooblastili režijskega obrata v Občini
Pivka.

3. člen
Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska

enota občinske uprave.

DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA

4. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave lahko oprav-
lja dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih
javnih službah občine Pivka ter dejavnosti splošno koristne-
ga značaja s področja urejanja površin in objektov.
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UPRAVLJANJE REŽIJSKEGA OBRATA

5. člen
Ustanovitelj v okviru pristojnosti in obveznosti potrjuje

program in zaključni račun hkrati s proračunom oziroma
zaključnim računom občine Pivka.

VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA

6. člen
Neposredni vodja režijskega obrata je odgovorna ose-

ba za komunalno področje v občinski upravi, ki je neposre-
dno odgovorna županu oziroma direktorju občinske uprave.

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA

7. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih

storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– sredstev, ki se zagotavljajo v okviru sistema financira-

nja javne porabe,
– sredstev občinskega proračuna.

8. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski

obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi loče-
no knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in pri-
hodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 03201-2/02-25
Pivka, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

3351. Odlok o razglasitvi domačije Kal 18 za kulturni
spomenik

Občinski svet občine Pivka je na podlagi 9. in 12.
člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99) ter 7. in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) na 25. seji dne 4. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o razglasitvi domačije Kal 18 za kulturni

spomenik

1. člen
Z namenom da se ohrani kulturni spomenik, s podro-

čja etnologije se kot etnološki kulturni spomenik razglasi:

– domačijo na parc.št 1/1 k.o. Kal sestavljajo stano-
vanjski del s spahnjenico in hramom ter gospodarskima
poslopjema.

2. člen
Domačija Kal se proglasi za etnološki kulturni spome-

nik na podlagi strokovnih osnov, ki jih je pripravil pristojni
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica (št.
869–1/01–B/b, z dne 14. 8. 2001).

3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi
Gorici. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpek-
torat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

4. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško

knjigo.
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko

pravne zadeve, predlaga vpis kulturnega spomenika v zem-
ljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, v treh
mesecih po sprejetju odloka, izda lastnikom oziroma imetni-
kom pravice uporabe kulturnega spomenika odločbo ter jih
seznani z režimi varstva.

5. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določ-

be zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03202-2/02-25
Pivka, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

POLZELA

3352. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Polzela

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela dne 28. 6. 2002 na 25. redni seji sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Polzela

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kate-

gorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome-
ta, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
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Lokalne ceste v kraju Polzela in v naseljih Breg pri
Polzeli in Ločica ob Savinji se razvrstijo v naslednji podkate-
goriji:

– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Polzela in ceste med

naselji v Občini Polzela in naselji v sosednjih občinah
– ceste v kraju Polzela in v naseljih Breg pri Polzeli ter

Ločica ob Savinji, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste LC med naselji v občini in naselji v

sosednjih občinah so:

Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

1 490320 Orova vas
490321 C 694 Orova vas C 490350 1014 MP

2 490330 Andraž - Dobrič - odcep Gora Oljka
490331 C 694 Andraž - odcep Oljka C 490340 6053 MP

3 490340 Gora Oljka
490341 C 490330 Gora Oljka Z cerkev 3071 MP

4 490350 Šempeter - Zalog -  694
4,1 490351 C 490410 Šempeter - Zalog C 490370 702 2634 MP
4,2 490352 C 490370 Zalog - Polzela C 694 2234 MP

5 490370 Založe - Preloge - Podsevčnik - 694
490371 C 490350 Založe - Podsevčnik C 694 5003 MP

6 490490 Andraž - Lovče - Okonina
490491 C 490330 Andraž - Okonina C 408010 3358 542 MP

7 490500 Andraž - Podkraj pri Velenju
490501 C 490330 Andraž - Podkraj C 408010 2327 3263 MP

8 490590 Polzela - Breg pri Polzeli - Ločica ob Savinji
490591 C 493820 Polzela - Ločica C 447 2992 MP

9 490310 Podvin - Grajf - Tomaž
490311 C 695 Podvin - Grajf - Tomaž C 490330 3335 MP

5. člen
Lokalne ceste v kraju Polzela in v naseljih Breg pri

Polzeli ter Ločica ob Savinji, razvrščene v podkategorije, so:

– zbirne krajevne ceste (LZ):

Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

51 493810 Čmak- viadukt
493811 C 731 Čmak- viadukt C 493820 755 MP

52 493820 Polzela - TN Polzela
493821 C 731 Polzela -TN C 694 2534 MP

53 493830 Cerkev - Rojšek
493831 C 694 Cerkev - Rojšek C 493820 508 MP
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Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

54 493840 Breg - Breška gmajna
493841 C 490590 Breg - Breška gmajna C 694 999 MP

55 493850 Ranč - Stahl - Skoflek
493851 C 694 Ranč - Stahl - Skoflek C 493820 972 MP

– krajevne ceste (LK):

Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

101 493910 Ceste - Polzela 1
101,1 493911 C 731 Žaga - Pilko Z HŠ 203 MP
101,2 493912 O 493911 493911 - HŠ 57D Z HŠ 57D 86 MP

102 493920 Ceste - Polzela 2
102,1 493921 C 493910 493910 - Jelen Z HŠ 62b 65 MP
102,2 493922 C 493810 Goričar Z HŠ 189 69 MP
102,3 493923 C 493810 Vrtnik - ZP C 991521 166 MP
102,4 493924 C 493810 Gerlih Z HŠ 68 110 MP
102,5 493925 C 493810 Terček C 991520 126 MP
102,6 493926 C 493810 Lubej - Kosmrl C 991520 116 MP
102,7 493927 C 493810 493910 - Bašič Z HŠ 102 58 MP
102,8 493928 C 493820 Viadukt - Turnšek C 493820 743 MP
102,9 493929 O 493928 Čulk - Jurenc Z HŠ 218 172 MP

103 493930 Ceste - Polzela 3
103,1 493931 C 694 Kovač - TVD O 493932 148 MP
103,2 493932 C 493810 TVD - Divjak O 493933 252 MP
103,3 493933 O 493935 Mesič - Smajs ŽP - LC C 991520 418 MP
103,4 493934 O 493933 Hrzica Z HŠ106C 108 MP
103,5 493935 C 694 LC - Resnik - Cimperman O 493941 323 MP
103,6 493936 O 493935 Dom čebelarjev Z HŠ89 150 MP

104 493940 Ceste- Polzela 4
104,1 493941 C 694 Cimperman-Špacapan C 493820 293 MP
104,2 493942 C 694 Cimperman-Vašl Z HŠ 126 197 MP
104,3 493943 O 493942 Poteko O 493946 81 MP
104,4 493944 O 991481 Pur O 493942 81 MP
104,5 493945 O 991482 Lubej O 991481 77 MP
104,6 493946 C 694 ZD - mimo blokov C 493830 329 MP

105 493950 Ceste - Polzela 5
105,1 493951 C 493820 Palir-Korber C 493830 260 MP
105,2 493952 C 493820 Podbregar-Lebar Z HŠ143N 303 MP
105,3 493953 O 493951 Sever Z HŠ143D 146 MP
105,4 493954 O 991473 Šturbej-Švab Z HŠ143L 222 MP
105,5 493955 C 493850 Podlesnik Z HŠ145A 111 MP

106 493960 Ceste - Breg pri Polzeli 1
106,1 493961 C 493820 Tovarna nogavic-stavbe C 493840 436 MP
106,2 493962 O 493961 Marjetič C 493850 68 MP
106,3 493963 O 493962 Maurer Z HŠ 49D 81 MP
106,4 493964 C 493840 Muzej Z HŠ 31 161 MP

107 493970 Ceste - Breg pri Polzeli 2
107,1 493971 C 490590 Stropnik 272-276 Z HŠ 276 56 MP
107,2 493972 C 490590 Kostomaj Z HŠ 29 148 MP
107,3 493973 C 490590 Antloga 99 Z HŠ 99 178 MP
107,4 493974 C 490590 Pečnik Z HŠ 72 120 MP
107,5 493975 C 490590 Veber 93a Z HŠ 100 58 MP
107,6 493976 C 490590 Skolnik 93 - 121 Z HŠ 121 100 MP
107,7 493977 C 490590 Majhen 131 - 124 Z HŠ 124 89 MP
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Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

107,8 493978 C 490590 Rožič Z HŠ 137 88 MP
107,9 493979 C 490590 Štok-Lilija Z HŠ 145 86 MP

108 493980 Ceste - Breg pri Polzeli 3
108,1 493981 C 490590 Ribič-Grobelnik Z HŠ 71 139 MP
108,2 493982 C 490590 Ivanič-Nemec Z HŠ 156 76 MP
108,3 493983 C 490590 Klanjšek-gmajna Z HŠ 162 118 MP
108,4 493984 C 493840 Divjak Z HŠ 67C 188 MP
108,5 493985 C 493840 Vidic Z HŠ 81A 98 MP
108,6 493986 C 490590 Verk Z HŠ 67B 165 MP

109 493990 Ceste - Ločica 1
109,1 493991 C 490590 490590 - HŠ 197 Z HŠ 197 213 MP
109,2 493992 C 490590 490590 - HŠ Z HŠ 177 MP
109,3 493993 C 490590 490590 - HŠ 55F Z HŠ 55F 52 MP
109,4 493994 C 490590 490590 - HŠ 134 Z HŠ 134 162 MP
109,5 493995 C 490590 490590 - HŠ Z HŠ 163 MP
109,6 493996 O 493997 Odcep Štorman C 490590 331 MP
109,7 493997 C 490590 Otorepec - Čepin O 991372 583 MP
109,8 493998 C 490590 490590 - HŠ 54D Z HŠ 54D 85 MP
109,9 493999 O 493997 Odcep Erjavec Z HŠ 82 102 MP

110 493890 Ceste - Ločica 2
110,1 493891 O 493997 Ortl - Pajk Z HŠ 51B 218 MP
110,2 493892 O 493891 Rovan-Ocvirk Z HŠ 58A 118 MP
110,3 493893 O 493891 Zaveršnik-Rozman Z HŠ 58B 130 MP
110,4 493894 O 493891 Zupanc-Žnidar Z HŠ 51I 106 MP

111 493900 Ceste - Ločica 3
111,1 493901 C 694 Vasl - Železniška proga Z HŠ 13 334 MP
111,2 493902 C 694 Gasilski dom Z HŠ 3B 50 MP
111,3 493903 C 694 Ločica  - Dobrteša C 447 327 193 MP

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

1001 990010 Lovče - Brunšek
1001,1 990011 C 408010 Lovče - Brunšek Z HŠ 44 460 792 MP
1001,2 990012 O 990011 990011 - HŠ 43 Z HŠ 43 239 MP

1002 990020 Lovče - Praprotnik
990021 C 490490 Lovče - Praprotnik C 490490 368 MP

1003 990030 Lovče - Anžlak
990031 C 490490 Lovče - Anzlak C 490490 687 MP

1004 990040 Grebence
990041 C 490330 Grebence Z HŠ 27 521 MP

1005 990050 Andraž - Dobrič
990051 C 490330 Andraž - Dobrič C 490330 1765 MP

1006 990060 Cesta 694 - Andraž
990061 C 694 Cesta 694 - Andraž C 490330 495 MP

1007 990070 Cesta 694 - POS Andraž
990071 C 694 Cesta 694 - POS Andraž C 490500 803 MP

1008 990080 Topolovec
990081 C 490500 Topolovec Z HŠ 30 479 MP
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Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

1009 990090 Cesta 694 - Grabenšek -Dobnik
990091 C 694 Grabenšek - Dobnik C 490500 1067 MP

1010 990100 Cesta 694 - Brezovec - Tomaž
990101 C 694 Cesta 694 - Brezovec C 991500 3218 MP

1011 990110 Cesta 694 - Jajče - Sevčnikar
990111 C 694 Cesta 694 - Jajče Z HŠ 79 2373 MP

1012 990120 Jakelj
990121 C 490370 Jakelj C 490370 603 MP

1013 990130 Dolinšek
990131 C 490370 Dolinšek Z HŠ 93B 875 MP

1014 990140 Poklač - Pirc
990141 C 490370 Poklač - Pirc Z HŠ 82 1233 MP

1015 991350 Ločica ob Savinji (Savinja)
1015,1 991351 O 493997 Rednak - Habjan Z HŠ 50 326 MP
1015,2 991352 O 493997 Miklavžin Z HŠ 67B 83 MP

1016 991360 Ločica ob Savinji (Struga)
1016,1 991361 O 991372 Kočevar - Pencelj O 991372 205 MP
1016,2 991362 O 991372 Srebočan - Lesnik Z HŠ 68 150 MP
1016,3 991363 O 991372 Ducman - Kosec O 991364 423 MP
1016,4 991364 C 694 Zadružni dom - Ilovar O 991372 397 MP
1016,5 991365 O 991372 991372 - HŠ 72 Z HŠ 72 160 MP

1017 991370 Ločica ob Savinji - Breg pri Polzeli
1017,1 991371 C 490590 Lavrič - Ilovar C 493840 950 MP
1017,2 991372 C 493840 Ločica - Breg C 694 1231 MP

1018 991390 Ločica ob Savinji (železnica)
991391 C 694 Florjanc - Jazbec O 493901 107 MP

1019 991410 Breg (med Srugo in železnico)
1019,1 991411 C 493820 Stadion Z HŠ175A 180 MP
1019,2 991412 C 493820 Povše - stadion C 493820 568 MP
1019,3 991413 C 493820 493820 - HŠ 89B Z HŠ 89B 74 MP

1020 991420 Cizej - pokopališče - Orova vas
991421 C 694 Pokopališče - Orova vas C 490320 691 MP

1021 991450 Polzela - za Garantom
1021,1 991451 C 493820 Garant Z Garant 138 MP
1021,2 991452 C 493820 493820 - HŠ 119B Z HŠ119B 66 MP
1021,3 991453 O 493928 Vovk 174 Z HŠ 174 65 MP

1022 991480 Polzela - center
991481 C 694 R 694 - VVZ Z VVZ 95 MP

1023 991490 Polzela - Šenek
991491 C 694 Polzela - Šenek Z Senek 244 MP

1024 991500 Slatine - Tomaž
991501 C 695 Slatine - Tomaž C 490310 2211 MP

1025 991510 Polzela (za Komendo)
1025,1 991511 O 493935 493935 - HŠ 113 Z HŠ 113 100 MP
1025,2 991512 O 493811 Mala Struga -Cvenk O 493935 266 MP

1026 991520 Žel. p. - Garant
991521 C 731 Žel. p. - Garant C 493820 625 MP
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Zap. št. Številka Številka Začetek Potek ceste / Opis odseka Konec Dolžina v Dolžina v Namen
ceste odseka odseka odseka občini (m) sosednji uporabe

občini (m)

1027 991540 Zg. Polzela
1027,1 991541 C 731 Žaga Z HŠ3A 230 MP
1027,2 991542 C 731 Matjaž - Malik C 695 857 MP

1028 991550 Cesta na Vimperk
991551 C 490310 Cesta na Vimperk Zvimperk 516 MP

1029 991560 Podvin pri Polzeli
991561 C 695 Sp. Podvin - Cizej C 490310 554 MP

1030 991570 Zg. Podvin (Baš)
991571 O 993901 Zg. Podvin (Baš) Z HŠ 34E 459 MP

1031 991580 Zg. Podvin (Cerovšek)
991581 C 695 Zg. Podvin (Cerovšek) Z HŠ 19B 238 MP

1032 991590 Polzela - pri pokopališču
991591 C 694 Polzela - pri pokopališču Z britof 105 MP

1033 991600 Založe (Sevčnikar - Korber)
991601 C 490350 Sevčnikar - Korber C 991640 1486 MP

1034 991610 Založe (Hropot - Petrač)
1034,1 991611 C 991630 Petrač Z HŠ 49 167 MP
1034,2 991612 O 991641 Hropot Z HŠ 30 360 MP

1035 991620 Založe - Dominik
1035,1 991621 C 991630 Založe - Dominik Z HŠ 86 710 MP
1035,2 991622 O 991621 Dominik Z HŠ 89 260 MP

1036 991630 Založe (Novi Klošter - Rajter)
991631 C 490370 Novi Klošter - Rajter C 490350 1422 MP

1037 991640 Preloge - Založe
991641 C 490370 Preloge - Založe C 490350 2324 MP

1038 993900 Odcep Oljka - Podvin
993901 C 490340 Odcep Oljka - Podvin C 695 1529 MP

1039 993910 Breg pri Polzeli
1039,1 993911 C 493840 493840 - HŠ 64 Z HŠ 64 233 MP
1039,2 993912 O 993911 993911 - HŠ 61D Z HŠ 61D 115 MP
1039,3 993913 C 493840 Tkalčec Z HŠ 48 166 MP
1039,4 993914 C 493840 493840 - HŠ 36 B Z HŠ 36B 69 MP
1039,5 993915 C 493850 493850 - HŠ 36C Z HŠ 36C 40 MP

1040 993920 Ob Savinji
1040,1 993921 C 490590 490590 - HŠ 161 Z HŠ 161 153 MP
1040,2 993922 O 993921 993921 - HŠ 162B Z HŠ162B 55 MP

1041 993930 Ločica
1041,1 993931 C 493840 493840 - HŠ 74 Z HŠ 74 200 MP
1041,2 993932 O 993931 993931 - HŠ 69 Z HŠ 69 73 MP

7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem

odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste, št.347-05-3/02 z dne 14. 6. 2002.
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8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela (Uradni
list RS, št. 87/99) z dne 28. 10. 1999.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 344-01/ 121 /02
Polzela, dne 28. junija 2002.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

3353. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II.faza

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št.18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS št.26/90,18/93, 47/93, 52/93,
56/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Občine Polze-
la (Uradni list RS št. 34/99) izdaja župan Občine Polzela

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

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Ločica pri Polzeli – II.faza

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah tekstualnega dela odloka o zazidalnem načrtu
Ločica pri Polzeli – II.faza.

2. člen
Osnutek tekstualnega dela odloka o spremembah in

dopolnitvah bo javno razgrnjen v prostorih Občine Polzela.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije

3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne

ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripom-
be in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.

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

Republike Slovenije.

Št. 350-05/027/02
Polzela, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

PREVALJE

3354. Sklep o odvzetju javnega dobra

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
51/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/00) je Občinski svet občine Prevalje na 32.
redni seji dne 22. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Zemljišču parc. št. 587/4 – pot v izmeri 262 m2 in

parc. št. 587/7 – pot parif. pašnik v izmeri 65 m2, pripisano
pri seznamu I., k.o. Farna vas, se odvzame status javnega
dobra ter se vpiše v zemljiškoknjižni vložek 12 iste k.o., kjer
je že vknjižena lastninska pravica za osebo z imenom: Obči-
na Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do celote.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-0009/2002-06
Prevalje, dne 22. julija 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

ROGATEC

3355. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 61. člena statuta Obči-
ne Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski
svet občine Rogatec na 25. redni seji dne 10. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec in volilne
enote za redne volitve.

2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Rogatec šteje devet članov;
2. Svet krajevne skupnosti Donačka Gora šteje sedem

članov;
3. Svet krajevne skupnosti Dobovec šteje pet članov.
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3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogatec se

določijo tri volilne enote, kot sledi:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Brezovec in

v naselju Rogatec območja naslednjih ulic: Celjska cesta,
Kocenova ulica, Lerchingerjeva ulica, Pot celjskih grofov,
Pot k ribniku in Strmolska ulica.

V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.

– 2. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v
naselju Rogatec: Ptujska cesta, Ob Sotli, Obrtniška ulica,
Slomškova ulica, Sončna ulica, Šorlijeva ulica, Ulica bratov
Šanda, Ulica Mersijev, Trg in Tuškova ulica.

V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.

– 3. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v
naselju Rogatec: Ceste, Hofmanova ulica, Maistrova ulica,
Rajska ulica, Steklarska ulica, Strma ulica, Trške gorce,
Tepešev graben, Vinska pot in Žahenberška cesta.

V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.

4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Donačka

Gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselij Donačka

Gora in Sveti Jurij.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne

skupnosti Donačka Gora.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Tlak.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne

skupnosti Donačka Gora.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Žahenberc.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne

skupnosti Donačka Gora.

5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dobovec se

določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Log.
V 1. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne

skupnosti Dobovec.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne

skupnosti Dobovec
– 3. volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V tretji volilni enoti se voli en član Sveta krajevne sku-

pnosti Dobovec.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in določitvi
volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 69/98).

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

dnem listu RS.

Št. 06202-67/02
Rogatec, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

3356. Odlok o določitvi števila volilnih enot, območja
volilnih enot in števila članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogatec

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98) in 14. ter 15. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Roga-
tec na 25. redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi števila volilnih enot, območja volilnih
enot in števila članov, ki se volijo v posamezni

volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta
občine Rogatec

1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Rogatec se

določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 12 članov
sveta.

2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
– 1. volilna enota obsega območje KS Rogatec z nase-

lji Rogatec in Brezovec.
V 1. volilni enoti se voli šest članov sveta.
– 2. volilna enota obsega območje KS Donačka Gora z

naselji Donačka Gora, Žahenberc, Tlake in Sveti Jurij ter KS
Dobovec z naselji Dobovec, Log in Trlično.

V 2. volilni enoti se voli šest članov sveta.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-68/2002
Rogatec, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

3357. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje v Občini Rogatec

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski
svet občine Rogatec na 25. redni seji dne 10. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne

kampanje v Občini Rogatec

1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Rogatec določa na-

slednja plakatna mesta:
– deska za plakatiranje na samopostrežbi Mercator,
– desko za plakatiranje pri trgovini Sadje, zelenjava v

Rogatcu,
– desko za plakatiranje v trgu Rogatec,
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– desko za plakatiranje pri vaško–gasilskem domu Do-
načka Gora,

– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Janko),
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Hustič).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en

plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakat-
nih mest.

Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določi-

la zakona o volilni kampanji.

2. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem

odstavku 1. člena tega odloka, je dovoljeno s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih
objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo do-
ločila zakona o volilni kampanji.

3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega

odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec
na stroške organizatorja.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v pet-

najstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po
drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) pre-
dlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organi-
zatorja odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list
RS, št. 63/98).

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

dnem listu RS.

Št. 06202-69/2002
Rogatec, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

3358. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet
občine Rogatec na 25. redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Rogatec

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrni-

tev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Rogatec.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini

40 tolarjev za dobljen glas so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih opravi-
čencev, ki so glasovali.

Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Rogatec v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-70/02
Rogatec, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

3359. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost

Na podlagi 10. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 35/99 in 55/01) in 21. člena zakona o policiji (Uradni
list RS, št. 49/98, 66/98 in 93/01) je Občinski svet občine
Rogatec na 25. redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Sosveta za varnost

I
Ustanovi se posvetovalno telo Sosvet za varnost, ki

deluje na celotnem območju Občine Rogatec.

II
Sosvet za varnost se ustanavlja s ciljem, da se zagotovi

čim večja varnost lokalne skupnosti. Naloge Sosveta za
varnost so naslednje:

– oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za
razraščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti,

– preprečevanje varnostnih problemov,
– vplivanje na varnostno zavest,
– ugotavljanje stališč in mnenj javnosti o policijskem

delu,
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– izvajanje sodelovanja med policijsko postajo in orga-
ni lokalne skupnosti,

– povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh orga-
nov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki kakorkoli
vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo
širše javnosti,

– obveščanje javnosti o možnostih preprečevanja kri-
minala in

– v okviru svojih pristojnosti obveščanje javnosti o delu
policije.

III
Sosvet za varnosti je pristojen v okviru nalog iz točke II.

tega sklepa sprejemati odločitve in izdajati tem odločitvam
ustrezne sklepe.

IV
Sosvet za varnost ima devet članov, od tega sta dva

člana predstavnika PMP Rogaška Slatina, en predstavnik
Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Obči-
ne Rogatec, en predstavnik osnovnih šol in dva predstavni-
ka drugih organizacij, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varno-
stne kulture.

Člane Sosveta za varnost imenuje Občinski svet obči-
ne Rogatec.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po dnevu objave v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-63/02
Rogatec, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENJ GRADEC

3360. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 43. seji
dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec

za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01) se prvi odstavek 2.
člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun za leto 2002 se določi v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tolarjih

Konto Naziv konta Rebalans 2002

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 2.367,086.960,24
(70+71+72+73+74)

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.713,598.389,07

70 DAVČNI PRIHODKI 1.154,737.958,00
(700+703+704)

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 900,530.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 224,783.200,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 29,424.758,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 558,860.431,07
(710+711+712+713+714)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA 387,662.334,07

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11,926.000,00
712 DENARNE KAZNI 6,426.097,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA

IN STORITEV 2,460.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 150,386.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 52,441.580,00
(720+722)

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 48,145.000,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA

PREMOŽENJA 4,296.580,00

73 PREJETE DONACIJE 26,487.845,51
(730)

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 26,487.845,51

74 TRANSFERNI PRIHODKI 574,559.145,66

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN. INSTITUC. 574,559.145,66

II. SKUPAJ ODHODKI 2.921,597.688,31
(40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI 705,413.022,82
(400+401+402+403+409)

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 154,132.251,56
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV

ZA SOC. VARNOST 22,339.445,52
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 507,556.578,86
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10,618.040,88
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 10,766.706,00

41 TEKOČI TRANSFERI 705,804.712,72
(410+411+412+413)

410 SUBVENCIJE 250,499.407,19
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,

GOSPODINJSTVOM 119,778.815,93
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.

IN USTANOVAM 110,343.583,49
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 225,182.906,11

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.506,643.952,77
(420)

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV 1.506,643.952,77



Stran 7868 / Št. 69 / 2. 8. 2002 Uradni list Republike Slovenije

v tolarjih

Konto Naziv konta Rebalans 2002

1 2 3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3,736.000,00
(430)

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3,736.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/
PRESEŽEK –554,510.728,07
(I – II)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto Naziv konta Rebalans 2002

1 2 3

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)40,076.488,62

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 40,076.488,62

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 12,537.077,72

440 DANA POSOJILA 12,537.077,72

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
 IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
(IV.–V) 27,539.410,90

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
 PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
 SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
 (I+IV)–(II+V) –526,971.317,17

C) RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv konta Rebalans 2002

1 2 3

50 VIII. ZADOLŽEVANJE 30,771.353,98

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 30,771.353,98

55 IX. ODPLAČILO DOLGA 3,986.100,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 3,986.100,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII–IX) 26,785.253,98

XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV
 NA RAČUNIH (VII–X) –500,186.063,19

2. člen
V 11. členu odloka se znesek zadolžitve spremeni

tako, da znaša 30,771.353,98 tolarjev.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2002.

Št. 40302/00004/2001
Slovenj Gradec, dne 19. julija 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

3361. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 42.
seji dne 27. 6. 2002, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), sprejel
naslednji

S K L E P

1
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša,

da se zemljišče s parc. št. 1529/13 v izmeri 62 m2, vpisano
pri seznamu javnega dobra k. o. Gradišče, izvzame iz režima
javnega dobra, ker ne predstavlja več dobrine v splošni rabi.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 46401-13/2002
Slovenj Gradec, dne 28. junija 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

3362. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji
dne 15. 7. 1999, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) sprejel
naslednji

S K L E P

1
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša,

da se zemljišče s parc. št. 1374/11 k. o. Legen, v izmeri
476 m2, izvzame iz režima javnega dobra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 46502-10/99
Slovenj Gradec, dne 25. julija 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3363. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje naselja Draža
vas

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
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in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Ko-
njice dne 23. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas

I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah

odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno ob-
močje naselja Draža vas, ki ga je izdelalo podjetje URBANA
d.o.o. iz Velenja, v aprilu 2002, pod št. proj. 337/02.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Draža vas.

Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posreduje-
jo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-1/2002-200
Slovenske Konjice, dne 23. julija 2002.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

ŠKOFLJICA

3364. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 7. in 30. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škofljica na 37. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta za območje

urejanja VS 9/10 Škofljica

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka  o spremembah in

dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10

Škofljica za čas enega meseca od 10. 9. 2002 do 10. 10.
2002, v prostorih Občine Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica.

2. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava,

in sicer dne 2. 10. 2002, ob 17. uri, v prostorih občine.

3. člen
Občani, podjetja, skupnosti dajo v času javne razgrni-

tve pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih doku-
mentov, ki jih naslovijo na Občino Škofljica ali v knjigo
pripomb na kraju razgrnitve.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski

Občine Škofljica in v Uradnem glasilu Občine Škofljica.

Št. 35005/08/00
Škofljica, dne 25. julija 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TREBNJE

3365. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,
16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 –
odl. US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje
na 28. redni seji dne 24. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu

Občine Trebnje za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2002

(Uradni list RS, št. 6/02) se celotno besedilo 3. člena
nadomesti z:

Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih se
izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2002 in 2003.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 25. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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TRŽIČ

3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29,86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 10. in 98. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 23. redni seji dne
16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor

1. člen
V odloku o sprejemu ureditvenega načrta deponije Ko-

vor (Uradni list RS, št. 85/99 – v nadaljevanju: odlok) se v
tretjem odstavku 2. člena ponovljena številka parcele
“455/2“ nadomesti s “456/2“.

2. člen
V 3. členu se besede “zemljišča ali deli“ nadomestijo z

besedama “celotna zemljišča“.

3. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
”V skladu z določbami 62. člena pravilnika o odlaganju

odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), se deponija odpadkov
Kovor opredeli kot ”deponija nenevarnih odpadkov”. Pri vseh
posegih na obravnavno območje je potrebno upoštevati po-
goje kot veljajo za deponijo nenevarnih odpadkov.“

4. člen
Spremeni se naslov IV. poglavja tako, da se glasi:

“POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
IN TEHNOLOGIJO DEPONIRANJA“

5. člen
Besedilo 6. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Tehnologija deponiranja odpadkov temelji na tehnolo-

škem projektu sanitarne deponije v Hudem za področje
Tržiča, katerega je v letu 1981 izdelal Vuk Drago, dipl. inž.
in na podlagi katerega je bilo izvedeno dosedanje deponira-
nje odpadkov in se na njegovi podlagi izvaja sanacija obsto-
ječe deponije.

Nova odlagalna polja se odprejo na zahodu, kjer se
prične z odlaganjem odpadkov po sistemu “sendvič“ s plas-
tmi 1,5-2,2m odpadnih snovi med dvema plastema inertne-
ga materiala, debeline 25-30cm. Dostop na deponijski pro-
stor je na enem mestu - mimo servisnega območja in kom-
postarne. Na istem mestu je tudi izvoz iz območja deponij-
skega prostora. Zato se v območju servisnih objektov B
izvede pralna ploščad, kjer se tovornjaki po potrebi očistijo.

Zravnavanje odpadkov in njihovo delno komprimiranje
se mora izvajati sprotno s kompaktorjem.

Nova odlagalna polja se formirajo v smeri sever-jug,
širina polja naj znaša 10-20m, vmes pa poteka ca. 3,5m
široka dovozna pot. V celoti se na deponiji izoblikuje sedem
odlagalnih con.

Na ta način se odlagajo odpadki do predvidene kote
ca. 500m, kar pomeni, maksimalno višino odlaganja ca.
30m, v območju nad čistilno napravo.

Končna oblika deponijskega prostora mora biti urejena
tako, da je zgornja rekultivacijska plast v nagibu ca. 2% v
smeri vzhod-zahod in sever-jug, tako da se preostanek me-
teorne vode, ki ne pronica v deponijski prostor, izliva proti
jarku v vznožju deponijske pete.

Nagib čela deponije mora biti izveden v skladu z zahte-
vami iz geološkega poročila. Pri največji možni višini nasipa
(ca. 30m) je nasip ob nagibu čela višini 20m v naklonu 1:2
nato pa 1: 3 do vrha nasipa.

Za pridobitev večje odlagalne površine, je možno izve-
sti spodnji del čela do višine 20 m v nagibu 1.1, kolikor se
čelo ojača z geotekstilom.”

6. člen
Besedilo 7. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Končno prekrivanje telesa deponije mora biti izvede-

no v skladu z določbami točke 4.6 priloge 7 k pravilniku o
odlaganju odpadkov.

Deponija mora biti prekrita tako, da se zagotovi proni-
canje vode v deponijsko telo, kar omogoči proces minerali-
zacije bio razgradljivih snovi.

Najprej se površina telesa deponije prekrije z izravnal-
no plastjo iz grobozrnatega materiala, v katerem so zrna z
največjo debelino 300mm, debeline 20cm.

Na izravnalno plast se položi plast za razplinjevanje
deponijskih plinov debeline 30cm. Kakovost materiala plasti
za razplinjevanje veljajo enake zahteve kot za kakovost ma-
teriala izravnalne plasti. Delež kalcijevega in magnezijevega
karbonata v materialu ne sme presegati 30%.

Površinsko tesnjenje je iz mineralne plasti in plasti stis-
njene zemlje v debelini 20cm.

Plast površinskega tesnenja pa se prekrije s 100cm
debelo rekultivacijsko plastjo. Prekrivanje telesa deponije
se zaključi z zarastjo iz lesnih rastlin z visoko transpiracijo in
gostoto posaditve, ki zagotavlja zadostno količino vode, ki
pronica pod koreninsko cono v telo odlagališča.

Prekrivanje telesa deponije se opravlja sproti, po vsaki
zaključeni fazi.”

7. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Celotno območje komunalne deponije mora biti ogra-

jeno z žično ograjo višine dveh metrov, pri čemer ograja
poteka tako, da v celoti zapira območje deponije.

V času zaprte deponije je omogočeno odlaganje od-
padkov v kontejnerje nameščene v vstopnem delu.

Vstopni plato “A“, sestavljajo:
– A1- prostor za upravo in čuvaja: – objekti so izvedeni

kot tipski kontejnerji dimenzij 2,5 x 6,0 ali 3,0 x 2,5 m na
betonski ploščadi,

– gabarit: pritličen objekt,
– streha: objekte je možno prekriti s streho v plitvem

naklonu,
– A2 - mostna tehtnica v trasi nove ceste na deponijo,

prekrita z nadstrešnico,
– A3 - parkirišče, za vozila zaposlenih.
Servisni del “B“, sestavljajo:
– B1 - garaže in garderobe za zaposlene – obstoječi

objekt saniran s prilagojeno fasado in streho, tako, da bo
dosežena enotna podoba območja,

– B2 - prostor za začasno deponiranje nevarnih snovi
– lovilna AB skleda prikrita s streho,
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– B3 - ploščad za pranje vozil z lovilcem bencina in olj,
ter maščob,

– B4 - garaže – nov objekt: – tlorisne dimenzije 10 x
15 m,

– gabarit: pritličje,
– streha: simetrična dvokapnica v plitvem naklonu.
Servisni del je potrebno zaščititi v smeri proti brežini in

deponiji z opornim zidom.
Območje čiščenja odpadnih vod “C“, sestavljajo:
– C1- zadrževalni bazen,
– C2 – biološka čistilna naprava – ekorol,
– C3 – kontrolni jašek.
Celotno območje predstavlja plato tlorisnih dimenzij

45 x 10 m.
Zbirni center za ločeno zbiranje nenevarnih frakcij od-

padkov “D“, predstavlja plato dimenzije 50 x 20 m z ločenim
dovozom iz dostopne ceste.

Prostor za kompostiranje “E“ je urejena, pokrita površi-
na tlorisnih dimenzij 17 x 33 m.“

8. člen
V prvem odstavku 10. člena se za drugim stavkom in

pred četrtim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
”Cesta se podaljša ob južnem robu deponije in služi za

potrebe vzdrževanja deponije in v primeru izrednih razmer
(npr. požar) tudi kot interventni dostop.”

Črta se drugi odstavek 10. člena.

9. člen
Zadnji stavek drugega odstavka 16. člena odloka se

nadomesti novim, ki se glasi:
”Neodvisno od obeh etap se v skladu s potrebami in

interesi upravljalca izgrajujejo objekti v vstopnem in servi-
snem delu ter zbirnem centru za ločeno zbiranje nenevarnih
frakcij odpadkov. ”

10. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

“16a.
Pri izvajanju je dopustno manjše odstopanje pri trasah

komunalnih naprav in notranjih cest glede na razmere na
terenu, če ne spreminjajo osnovne funkcije.

Pri velikosti objektov je dopustno odstopanje ± 20% ter
prilagoditve naklonov strešin, ki morajo biti medsebojno
usklajene.“

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

nem listu RS.

Št. 353-04/99-05
Tržič, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

3367. Odlok o poimenovanju ter načinu upravljanja in
oddajanja v uporabo večnamenske dvorane v
Tržiču

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,

70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) ter 10.
in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 23. redni
seji dne 16. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o poimenovanju ter načinu upravljanja

in oddajanja v uporabo večnamenske dvorane
v Tržiču

1. člen
S tem odlokom se določa ime, upravljalec, način uprav-

ljanja, oddajanje v uporabo ter tekoče in investicijsko vzdr-
ževanje večnamenske dvorane v Tržiču.

2. člen
Večnamenska dvorana v Tržiču se imenuje Dvorana

tržiških olimpijcev.

3. člen
Občina Tržič daje Dvorano tržiških olimpijcev s pripa-

dajočimi zunanjimi športnimi igrišči in opremo v upravljanje
družbi BIOS d.o.o., Trg svobode 18, Tržič (v nadaljevanju:
BIOS, d.o.o., Tržič).

Seznam posameznih prostorov dvorane in zunanjih
športnih igrišč, ki se daje v upravljanje, je naslednji (v na-
daljevanju: dvorana, zunanja igrišča in skupni prostori):

– športna dvorana,
– dve mali dvorani,
– skupni prostori: garderobe, prostor za režijo tekem,

tiskovna (press) konferenca, vhodna avla, sanitariji, balkon,
prostor za sodnika, reporterska mesta, zunanje igrišče.

Seznam pripadajoče opreme bo dogovorjen s pogod-
bo med Občino Tržič in BIOS d.o.o., Tržič.

Upravljanje Dvorane tržiških olimpijcev obsega organi-
zacijo prireditev, pobiranje najemnine in tekoče vzdrževanje
dvorane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov.

Upravljalec dvorane, zunanjih igrišč in skupnih prosto-
rov je dolžan Občini Tržič predlagati potrebno investicijsko
vzdrževanje, s katerim se zagotavlja nemotena uporaba dvo-
rane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov.

Pri organizaciji prireditev BIOS d.o.o., Tržič sodeluje s
Športno zvezo Tržič in Zvezo kulturnih organizacij, s katerimi
usklajuje športne in kulturne prireditve v dvorani, ter z ravna-
teljem Osnovne šole Tržič za potrebe vzgojno-izobraževalne
dejavnosti.

4. člen
Program uporabe ter urnik zasedenosti dvorane, zuna-

njih igrišč in skupnih prostorov iz 3. člena tega odloka, v
času ko se le-ti ne uporabljajo za potrebe vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti, določi BIOS, d.o.o., Tržič v soglasju z
Občino Tržič.

5. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane opravlja Urad za

družbene dejavnosti občinske uprave občine Tržič.

6. člen
Cene za uporabo dvorane, zunanjih igrišč in skupnih

prostorov na predlog BIOS, d.o.o., Tržič potrjuje župan
Občine Tržič s sklepom.

Višino vstopnine za prireditve določi upravljalec v so-
glasju z organizatorjem prireditve.
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Višino sredstev, ki jih za uporabo dvorane, zunanjih
igrišč in skupnih prostorov zagotavlja Osnovna šola Tržič,
določita župan in ravnatelj šole, ob upoštevanju višine sred-
stev, prejetih iz državnega in občinskega proračuna za po-
trebe vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

7. člen
BIOS, d.o.o., Tržič je dolžan z vsakim uporabnikom

dvorane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov iz 3. člena
tega odloka skleniti pogodbo o uporabi, v kateri se določijo
pravice in obveznosti uporabnika in upravljalca dvorane,
zunanjih igrišč in skupnih prostorov.

BIOS, d.o.o., Tržič je dolžan Uradu za družbene dejav-
nosti občinske uprave občine Tržič sproti pošiljati en izvod
vsake sklenjene pogodbe o uporabi dvorane, zunanjih igrišč
in skupnih prostorov, podatke o prihodkih in odhodkih pri
oddaji dvorane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov v upora-
bo pa najmanj dvakrat letno. Prav tako je BIOS, d.o.o., Tržič
dolžan o drugih pomembnih vprašanjih, ki zadevajo uporabo
dvorane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov, dvakrat letno,
in sicer do 28. 2. in do 30. 9. obveščati Urad za družbene
dejavnosti občinske uprave občine Tržič.

8. člen
Sredstva, ki so pridobljena iz naslova oddajanja dvora-

ne, zunanjih igrišč in skupnih prostorov v uporabo, BIOS
d.o.o., Tržič porabi namensko za:

– stroške ogrevanja, vode, elektrike, smeti, čiščenja,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugih iz-
datkov ter

– tekoče vzdrževanje dvorane, zunanjih igrišč in sku-
pnih prostorov.

9. člen
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se

na predlog upravljalca zagotavljajo v občinskem proračunu.
V primeru, da zbrana sredstva iz 6. člena tega odloka

ne zagotavljajo pokritja stroškov tekočega vzdrževanja dvo-
rane, zunanjih igrišč in skupnih prostorov, se potrebni del
sredstev za tekoče vzdrževanje zagotavlja v občinskem pro-
računu.

Občina Tržič sodeluje na razpisih ministrstva, pristojne-
ga za šolstvo, znanost in šport ter drugih institucijah za
zagotavljanje dodatnih sredstev.

10. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tržič in

upravljalcem BIOS d.o.o., Tržič se podrobneje uredijo s
pogodbo.

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

nem listu RS.

Št. 601-07/02-04
Tržič, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

3368. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tržič

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02), 1., 2.
in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št.
29/65, 5/68, 1/69, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS,
št. 18/91 in 57/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 in 24/01) ter 10. in 18. člena statuta Obči-
ne Tržič (Uradni list, RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je
Občinski svet občine Tržič na 23. seji dne 16. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Tržič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa:
– obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Tr-

žič,
– taksne zavezance,
– nastanek, odmero in plačilo taksne obveznosti,
– oprostitve taksnih obveznosti,
– denarne kazni ob neupoštevanju oziroma kršenju do-

ločil tega odloka in
– tarifo komunalnih taks.

2. člen
V Občini Tržič se plačuje komunalna taksa v naslednjih

primerih:
1. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev

v javnih lokalih;
2. za uporabo javnih pločnikov in drugih javnih površin

pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, trgov-
ske in drugih dejavnosti na teh površinah;

3. za uporabo plakatnih oziroma oglaševalskih objek-
tov, ki jih z odlokom določi Občinski svet občine Tržič ter za
plakate oziroma reklamne oglase, ki so pritrjeni ali kako
drugače nameščeni na plakatnih oziroma oglaševalskih ob-
jektih;

4. za uporabo javnega prostora za začasne namene
(stojnice, kioski, šotori, gradbišča, prekopi, potujoče pro-
dajalne, parkiranje ipd.);

5. za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločni-
kov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
prireditev za gospodarske namene;

6. za uporabo zvočnih naprav v namen reklamiranja
izdelkov in prireditev;

7. za uporabo turistične in druge obvestilne signaliza-
cije.

Komunalna taksa iz 3. točke prejšnjega odstavka tega
člena se ne plača za napise firm, ki so po zakonu obvezni.

Za uporabo taksnih predmetov iz 2. točke prvega od-
stavka tega člena mora taksni zavezanec predhodno prido-
biti dovoljenje Urada za urejanje prostora občine Tržič.

Za uporabo taksnih predmetov iz 4., 5. in 6. točke
prvega odstavka tega člena mora taksni zavezanec predho-
dno pridobiti dovoljenje Urada za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe občine Tržič.
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Za uporabo taksnih predmetov iz 3. in 7. točke prvega
odstavka tega člena mora taksni zavezanec pridobiti vsa
potrebna soglasja in dovoljenja v skladu z odlokom o plakati-
ranju in oglaševanju v Občini Tržič oziroma odlokom o turi-
stični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Tržič.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

3. člen
Taksni zavezanci so fizične in pravne osebe, ki uporab-

ljajo taksne predmete oziroma opravljajo storitve, za katere
so v 2. členu tega odloka predpisane komunalne takse.

III. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE
OBVEZNOSTI

4. člen
Komunalne takse se določajo v točkah, ki so določene

v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka
Vrednost komunalne takse za posamezni taksni pred-

met oziroma storitev se izračuna tako, da se število točk iz
tarife komunalnih taks pomnoži z vrednostjo točke za izra-
čun komunalne takse.

Vrednost točke za izračun komunalne takse se usklaju-
je enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje
leto v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki
ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Vrednost točke na podlagi prejšnjega odstavka tega
člena izračuna Urad za finance občine Tržič, ki jo s sklepom
potrdi župan Občine Tržič in se objavi v občinskem glasilu.

5. člen
Obveznost plačila komunalne takse (v nadaljevanju:

taksna obveznost) nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta, preneha pa z dnem, ko pristojni urad občinske
uprave prejme pisno obvestilo o odstranitvi taksnega pred-
meta oziroma o prenehanju njegove uporabe.

Okoliščina, da taksnega predmeta taksni zavezanec
začasno ni uporabljal, ne vpliva na taksno obveznost.

V primeru, ko je bila komunalna taksa plačana v letnem
znesku, pa je taksna obveznost prenehala pred potekom
leta, za katerega je bila odmerjena, se taksnemu zavezancu
povrne presežek plačane takse.

Če je za namestitev ali uporabo taksnega predmeta
potrebno soglasje oziroma dovoljenje po posebnih predpi-
sih, pridobitev dovoljenja oziroma soglasja ne vpliva na na-
stanek taksne obveznosti.

6. člen
Taksni zavezanec je Uradu za gospodarstvo in gospo-

darske javne službe občine Tržič dolžan prijaviti nastanek
taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta
osem dni pred njenim nastankom, prenehanje pa z dnem
odstranitve oziroma koncem uporabe le-tega.

V primeru, ko je taksna obveznost določena v letnem
znesku, mora taksni zavezanec Uradu za gospodarstvo in
gospodarske javne službe občine Tržič prijaviti število tak-
snih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.

Prijava taksne obveznosti iz prvega odstavka tega člena
mora vsebovati:

– podatke o zavezancu (ime pravne oziroma fizične
osebe, sedež, matična in davčna številka, odgovorna oseba
ipd.),

– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta,

– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd),
– druge priloge na zahtevo Urada za gospodarstvo in

gospodarske javne službe občine Tržič.
Taksni zavezanec je dolžan Uradu za gospodarstvo in

gospodarske javne službe občine Tržič v roku 8 dni od
dneva nastanka sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko
vplivala na obračun komunalne takse. Takšna sprememba
se upošteva od dneva, ko sprememba nastane.

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
občine Tržič na podlagi ugotovljene spremembe, ki vpliva na
odmero komunalne takse, izda novo odločbo o odmeri ko-
munalne takse.

7. člen
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

občine Tržič na podlagi prijave taksne obveznosti iz 6. člena
tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri
dovoli uporabo taksnega predmeta iz 1., 3., 4., 5., 6. ali
7. točke 2. člena tega odloka in odmeri komunalno takso,
razen v primeru, če je v drugem občinskem odloku drugače
določeno.

Uporabo taksnega predmeta iz 2. točke 2. člena tega
odloka dovoli Urad za urejanje prostora občine Tržič, komu-
nalno takso pa z odločbo odmeri Urad za gospodarstvo in
gospodarske javne službe občine Tržič.

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke ozi-
roma pristojnemu uradu občinske uprave ne sporoči spre-
membe, ki bi vplivala na obračun komunalne takse, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne službe občine Tržič z
odločbo odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziro-
ma občinsko redarstvo, ki opravlja nadzor nad izvajanjem
tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan
plačati komunalno takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrest-
mi ter denarno kazen, določeno v 13. členu tega odloka.

Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

8. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve namešča-

nja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih
predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in
plačana.

9. člen
Če taksni zavezanec ne plača komunalne takse v roku,

določenem v odločbi o odmeri komunalne takse iz 7. člena
tega odloka, se le-ta prisilno izterja.

Občinsko redarstvo lahko zaradi neplačevanja komu-
nalne takse odredi odstranitev taksnega predmeta. Stroške,
povezane z izvajanjem odstranitve taksnega predmeta, krije
taksni zavezanec.

Pravica do izterjave neplačane komunalne takse zasta-
ra v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti
plačana.

Pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse
zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti
taksa vrnjena.

10. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proraču-

na Občine Tržič, ki se nakažejo na posebni vplačilni račun v
skladu z odredbo o računih in načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,
št. 49/02) oziroma se plačajo v Uradu za finance občine
Tržič.
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11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

občinsko redarstvo Občine Tržič.
Občinsko redarstvo iz prejšnjega odstavka tega člena

na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev tak-
snega predmeta dovoljena in prijavljena ter preverja resnič-
nost podatkov, navedenih v prijavi taksne obveznosti iz
6. člena tega odloka.

IV. OPROSTITVE TAKSNIH OBVEZNOSTI

12. člen
Plačila komunalnih taks so oproščeni državni organi in

Občina Tržič.
Plačila komunalnih taks so oproščene organizacije ozi-

roma društva s sedežem v Občini Tržič pri opravljanju turi-
stične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti
ter objave političnih strank v predvolilnem obdobju.

Plačila komunalnih taks so oproščene tudi objave zara-
di zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja v zvezi z njihovo
redno dejavnostjo.

Poleg oprostitev iz prvih treh odstavkov tega člena ter
taksnih oprostitev, navedenih v tarifi komunalnih taks tega
odloka lahko Urad za gospodarstvo in gospodarske javne
službe občine Tržič na podlagi predhodnega soglasja župa-
na oprosti posamezne taksne zavezance plačila komunalne
takse oziroma določi olajšavo pri plačilu komunalne takse,
kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pome-
na za življenje občanov Občine Tržič.

V. KAZENSKA DOLOČBA

13. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba, do 60.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe, do
150.000 SIT posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti ter do 60.000 SIT posa-
meznik, ki:

– uporablja taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
urada občinske uprave (2. člen);

– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku
(6. in 15. člen);

– ne prijavi nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala
na spremembo obračuna komunalne takse (6. člen);

– v prijavi taksne obveznosti navede neresnične podat-
ke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (6. in 7. člen).

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka vrednost točke za odmero

taksnih obveznosti znaša 60 SIT.

15. člen
Predmet odmere komunalne takse po tem odloku so

tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v
uporabi, pa zanje komunalna taksa ni bila plačana ali odmer-
jena.

Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete in storitve
iz prvega odstavka tega člena prijaviti Uradu za gospodar-
stvo in gospodarske javne službe v roku 60 dni po uveljavitvi
tega odloka.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

komunalnih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 18/91).

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

listu Republike Slovenije.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
k odloku o komunalnih taksah v Občini Tržič

TARIFNA ŠTEVILKA 1
(uporaba glasbenih avtomatov in igralnih sredstev

v javnih lokalih)
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lo-

kalih znaša letna komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

1.1 za glasbeni avtomat 330

Za uporabo vsakega igralnega sredstva v javnih lokalih
znaša komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

1.2 za elektronski igralni avtomat 1130
1.3 za biljard (vse vrste) 730
1.4 za vsako stezo avtomatskega kegljišča 530
1.5 za druga igralna sredstva 530

Obrazložitev:
1. Taksni zavezanci po tej tarifni številki so lastniki

oziroma uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki tak-
snega predmeta.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavraci-
je, kavarne, bifeji, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem
lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih
se zadržujejo gostje.

Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga
potujoča zabavišča.

Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni
za sestajanje društvenih članov zaradi zabave oziroma razve-
drila.

3. Za glasbene avtomate se ne štejejo v javnih lokalih
nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.

4. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elek-
tronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

5. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pi-
kado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in
načina plačevanja uporabe sredstev.

6. Za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev
v društvenih prostorih se plača polovica predpisane komu-
nalne takse, razen v primerih, ko je glasbeni avtomat oziro-
ma igralno sredstvo namenjeno izvajanju osnovne društvene
dejavnosti (tedaj veljajo oprostitve plačila komunalne takse
iz 12. člena tega odloka).

7. Za igralna sredstva, kjer imajo igralci ob vplačilu
določenega zneska možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni
odvisen od njihovega znanja ali spretnosti temveč od naklju-
čja, pravna ali fizična oseba ni taksni zavezanec po tem



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 2. 8. 2002 / Stran 7875

odloku, ampak po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95, 35/97, 43/97, 22/00 in 85/01).

TARIFNA ŠTEVILKA 2
(uporaba javnih pločnikov in drugih javnih površin pred

poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, trgovske in
drugih dejavnosti na teh površinah)

Za uporabo javnih pločnikov in drugih javnih površin
pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, trgov-
ske in drugih dejavnosti na teh površinah znaša dnevna
komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

2.1 za vsak m2 površine 0,5

Obrazložitev:
1. Kot javne površine po tej tarifni številki so mišljene

celotne površine cest, pločnikov, trgov, prehodov ipd. pred
poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je pravna ali
fizična oseba, ki uporablja javne površine iz prejšnjega od-
stavka.

TARIFNA ŠTEVILKA 3
(uporaba plakatnih oziroma oglaševalskih objektov ter

plakatov oziroma reklamnih oglasov)
Za uporabo plakatnih oziroma oglaševalskih objektov

na javni površini znaša letna komunalna taksa za posamezen
plakatni oziroma oglaševalski objekt:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

3.1 za reklamne table na avtobusnih postajališčih 730
3.2 za reklamne table pravnih oseb in samostojnih

podjetnikov, ki oglašujejo firmo, dejavnost,
izdelek, storitev ipd. 500

3.3 za elektronske reklamne table – svetlobne
napise 330

3.4 za izvesne table in napise nad vhodi in
izložbami 180

3.5 za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali
predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe: 300

3.5.1 za vitrine velikosti do 2 m2 300
3.5.2 za vitrine velikosti nad 2 m2 600
3.6 za elektronske reklamne panoje – displaye 1160
3.7 za prenosne ulične reklamne panoje 280
3.8 za male in velike (jumbo) reklamne panoje 830
3.9 za slikovno ali pisno obdelane stene

zgradb 60/m2/leto

Za uporabo naslednjih plakatnih oziroma oglaševalskih
objektov na javni površini, znaša mesečna komunalna taksa
za posamezen plakatni oziroma oglaševalski objekt:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

3.10 za reklamne table na drogovih javne
razsvetljave 15

3.11 za nosilce čezcestnih transparentov 40

Za nameščanje plakatov na oglasnih deskah, oglaše-
valskih stebrih in vitrinah znaša dnevna komunalna taksa za
en plakat:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

3.12 plakat velikosti formata A3 in manjši 1
3.13 plakat večji od velikosti formata A3 2

Obrazložitev:
1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu

oziroma javni površini kadar je nameščen tako, da je njego-
va sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne gle-
de na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet
nameščen.

2. Taksni zavezanci po tej tarifni številki so uporabniki
plakatnih oziroma oglaševalskih objektov oziroma pravne
osebe, zasebniki in druge fizične osebe, za katere se objav-
lja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih
taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zave-
zanci lastniki taksnih predmetov – objektov oziroma površin,
na katerih je taksni predmet.

3. Za uporabo plakatnih oziroma oglaševalskih objek-
tov, ki omogočajo obojestransko oglaševanje, se plača dva-
kratnik predpisane komunalne takse.

4. Za oprostitve plačila komunalne takse veljajo določ-
be 12. člena tega odloka, pri čemer morajo taksni zavezan-
ci, ki so oproščeni plačila komunalne takse za uporabo
taksnih predmetov po tarifnih številkah 3.12 in 3.13, plačati
stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.

5. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščeni taksni predmeti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo
na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo.

6. Komunalne takse iz te tarifne številke se ne plača za
napise firm, ki so po zakonu obvezni in so nameščeni na
poslovni stavbi, mestu ali prostoru, kjer fizična ali pravna
oseba opravlja svojo registrirano dejavnost. V primeru, da je
na določenem mestu več označb firm, se taksa ne plača od
firme, ki na tej lokaciji opravlja svojo registrirano dejavnost,
nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v smislu
te tarifne številke.

TARIFNA ŠTEVILKA 4
(uporaba javnega prostora za začasne namene)

Za uporabo javnega prostora za začasne namene zna-
ša dnevna komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

4.1 za kioske 3
4.2 za stojnice 3
4.3 za premične gostinske prikolice 6
4.4 za mobilna prodajna mesta za prodajo pijač,

hrane, sadja, zelenjave ipd. 50/dan
4.5 za drugo prodajo izven poslovnih prostorov 6
4.6 za cirkuse in zabavne parke 0,7
4.7 za reklamne avtomobile (pri prodaji srečk

ipd.) 12
4.8 za šotore 0,5
4.9 za gradbišča, prekope in druge začasne

namene 0,6

Za uporabo nerezerviranih posebnih javnih parkirnih
prostorov z dovolilnico znaša letna komunalna taksa za eno
dovolilnico:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

4.10 za stanovalce 15
4.11 za podjetja in posameznike, ki opravljajo razne
dejavnosti in jim je bližina vozil zaradi narave
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Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

dela nujno potrebna in svojega dela ne morejo
opraviti v dostavnem času 45

4.12 za uporabo posebnih javnih parkirnih prostorov
z dovolilnico, daljšo od predpisane 115

Obrazložitev:
1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je vsakokratni

uporabnik javnega prostora.
2. Uporabo javnega prostora za parkiranje dovoljuje za

promet pristojni urad občinske uprave v skladu s predpisi, ki
urejajo ureditev prometa v Občini Tržič.

3. Komunalna taksa za uporabo javnega prostora za
začasne namene se ne plača:

– za gradbišča, prekope in druge začasne namene, če
je investitor Občina Tržič, javno podjetje ali javni zavod,
katerega ustanoviteljica je Občina Tržič;

– za uporabo javnega prostora, če so le-ti uporabljeni
za dejavnost, ki se financira iz občinskega proračuna;

– za uporabo javnega prostora, za katerega je uporaba
in plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno z Občino Tržič, če
je v pogodbi to izrecno navedeno.

TARIFNA ŠTEVILKA 5
(uporaba trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za

razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
prireditev za gospodarske namene)

Za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov,
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prire-
ditev za gospodarske namene znaša dnevna komunalna
taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

5.1 za vsak m2 površine 0,5

Obrazložitev:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali

prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.

TARIFNA ŠTEVILKA 6
(uporaba zvočnih naprav v namen reklamiranja izdelkov

in prireditev)
Za uporabo zvočnih naprav v namen reklamiranja izdel-

kov in prireditev znaša dnevna komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

6.1 za uporabo zvočnih naprav 80

Obrazložitev:
1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je fizična ali

pravna oseba, ki izvaja sporočanje preko ozvočevalnih sred-
stev.

2. Za oprostitve plačila komunalne takse veljajo določ-
be 12. člena tega odloka.

TARIFNA ŠTEVILKA 7
(uporaba turistične in druge obvestilne signalizacije)
Za uporabo turistične in druge obvestilne signalizacije

znaša letna komunalna taksa:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/leto
št.

7.1 za eno usmerjevalno tablo, namenjeno
vodenju prometa do gospodarskih subjek-
tov, poslovnih stavb in dejavnosti 80

7.2 za eno tablo, postavljeno v zvezi s pomembno
prireditvijo, razstavo, dogodkom, zborovanjem 50

7.3 za ostalo turistično in drugo obvestilno signali-
zacijo 50

Obrazložitev:
1. Taksni zavezanci po tej tarifni številki so uporabniki

turistične in druge obvestilne signalizacije (pravne osebe,
zasebniki in druge fizične osebe, katerih gospodarska de-
javnost je označena na usmerjevalni tabli, organizatorji po-
membne prireditve, razstave, dogodka ali zborovanja ipd.).
Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identifi-
cirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov – ob-
jektov oziroma površin, na katerih je taksni predmet.

2. Za oprostitve plačila komunalne takse veljajo določ-
be 12. člena tega odloka.

Št. 013-07/02-07
Tržič, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 62., 79. in
81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in
9/01), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS,
št. 26/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) ter 18. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 23. redni seji dne
16. 7. 2002 sprejel

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

pomožnih objektov, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 40/01 - v nadaljevanju: odlok) se bese-
dilo 4. točke, ki se glasi: “Drugi pomožni objekti in naprave
ter posegi:“ nadomesti z besedilom: “Drugi pomožni ob-
jekti so:“
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Besedilo prve alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi:
“postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna oprema ob-
stoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in
naprav za rekreacijo in turizem“ se nadomesti z besedilom:
“postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna oprema ob-
stoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in
naprav za šport, rekreacijo in turizem“.

2. člen
Besedilo druge alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi:

“medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do največje višine
1,5 m, na območju mestnih krajevnih skupnostih do najve-
čje višine 1,8 m“ se nadomesti z besedilom: “medposestne,
dvoriščne in vrtne ograje do največje višine 1,5 m, na obmo-
čju krajevnih skupnostih Tržič mesto, Ravne, Bistrica pri
Tržiču in Pristava do največje višine 1,8 m, ter ograje ob
kategoriziranih javnih cestah do največje višine 1,8 m“.

3. člen
Besedilo tretje alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi:

“zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslovnih, in-
dustrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m“ se nado-
mesti z besedilom: “zaščitne in varovalne ograje ob kmetij-
skih, poslovnih, industrijskih in komunalnih objektih do viši-
ne 2 m ter ob športnih in otroških igriščih ter napravah za
rekreacijo do višine 4 m“.

4. člen
Besedilo osme alinee 4. točke 2. člena, ki se glasi:

“tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih do
100 m2“ se nadomesti z besedilom: “tlakovanje dvorišč in
parkirišč ob obstoječih objektih do 100 m2, pri večstano-
vanjskih objektih do 100 m2, s povečanjem dopustne povr-
šine za 30 m2 za vsako stanovanjsko enoto“.

5. člen
Besedilo dvanajste alinee 4. točke 2. člena, ki se

glasi: “ureditev prostorov za smetnjake“ se nadomesti z
besedilom: “ureditev odjemnih mest za odpadke in ekolo-
ških otokov“.

6. člen
Besedilu 4. točke 2. člena se doda nova petnajsta

alinea, ki se glasi: “preizkusne vrtine z namenom iskanja
vodnega vira za potrebe oskrbe s pitno vodo, tehnološko
vodo in namakanja kmetijskih površin.“

7. člen
Besedilo četrtega, petega, šestega in sedmega stavka

tretjega odstavka 5. člena, ki se glasi: “Za betonske ograje
oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti loka-
cijsko dovoljenje. Ograjo, zloženo škarpo, oporni zid in živo
mejo je dovoljeno postaviti 1,5 m od utrjenega roba cesti-
šča. Zagotoviti je treba pregledni trikotnik v križišču. Če je
odmik manjši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Obči-
ne Tržič.“ se nadomesti z besedilom: “Dopustne so tudi
montažne ograje iz betonskih polnil.“

8. člen
Besedilo druge alinee 6. člena odloka, ki se glasi:

“– predpisi o varnosti v cestnem prometu,“ se nadomesti z
besedilom, ki se glasi: “– predpisi o varnosti v cestnem
prometu in javnih cestah,“.

9. člen
Besedilu 6. člena se doda nova šesta alinea, ki se

glasi: “predpisi o gospodarskih javnih službah.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-06/00-05
Tržič, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

3370. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Tržič

Na podlagi 29., 34.a in 100.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in
51/02) 18. in 100. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine
Tržič na 23. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega

sveta ter članov drugih občinskih organov
v Občini Tržič

1. člen
V drugem odstavku 1. člena pravilnika o plačah in

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 33/99 – v nadaljevanju:
pravilnik) se besedi “dela plače“ nadomestita z besedilom
“plačila za opravljanje funkcije“.

V tretjem odstavku 1. člena pravilnika se beseda “na-
grade“ nadomesti z besedo “sejnine“.

2. člen
Spremeni se naslov II. poglavja pravilnika, tako da se

glasi:

“II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN“

3. člen
Besedili prvega in drugega odstavka 3. člena se spre-

menita tako, da se glasita:
“Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Tržič, ki sodi v tretjo skupino občin, določen količnik za
najvišje vrednoteno funkcijo v višini 8,0. Županu pripada
funkcijski dodatek v višini 50% količnika za najvišje vredno-
teno funkcijo v občini, če opravlja funkcijo poklicno ter
dodatek za delovno dobo skladno z zakonom.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plača v višini 50% plače vključno s funkcijskim dodatkom, ki
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez
dodatka za delovno dobo.“
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4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedi “dela plače“

nadomestita z besedilom “plačila za opravljanje funkcije“.
Spremeni se besedilo prvega stavka drugega odstavka

4. člena, tako da se glasi:
“Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obra-

čun plače pomnoži s količnikom.“
Besedilo 3. odstavka 4. člena pravilnika se nadomesti

z novim besedilom, ki se glasi:
“Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupa-

na in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
so lahko določeni s količniki ali odstotki od plače župana,
brez njegovega dodatka za delovno dobo.“

5. člen
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne

sme presegati 80% plače župana, brez njegovega dodatka
za delovno dobo.“

6. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša

mesečno plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 40%
plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za de-
lovno dobo, tako da se za izračun uporablja količnik 2,4.“

V drugem in tretjem odstavku 6. člena se beseda “na-
grada“ zamenja z besedami “plačilo za opravljanje funkcije“.

V tretjem odstavku 6. člena se v drugem stavku med
besedama “odstavku“ in “tega“ dodata besedi “7. člena“.

7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.

Plačilo za opravljanje funkcije je določeno v odstotku
od plače župana, brez dodatka za delovno dobo in brez
drugih dodatkov, tako da znaša za člana občinskega sveta
7,5% te osnove.

Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške
prihoda na sejo.

Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne pri-
sotnosti na seji.

Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in
izredne seje.

V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje iz-
plača 50% plačila za opravljanje funkcije.

Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje fun-
kcije ne izplačuje.

Letni znesek plačil za opravljanje funkcije oziroma sej-
nin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega
sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta,
ne sme presegati 15% letne plače župana.“

8. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“Predsedniku in članom nadzornega odbora, predse-

dniku komisije ali odbora oziroma drugega delovnega tele-
sa, in članu komisije ali odbora oziroma drugega delovnega
telesa, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov obči-

ne in delovnih teles, ki je določena v odstotku od plače
župana, brez dodatka za delovno dobo in brez drugih dodat-
kov, in sicer tako, da znaša:

– za predsednika nadzornega odbora v višini 10%,
– za člana nadzornega odbora v višini 7,5%.
– za predsednika komisije ali odbora oziroma drugega

delovnega telesa v višini 4,5%,
– za člana komisije ali odbora oziroma drugega delov-

nega telesa v višini 2,8%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in

sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje iz-

plača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.“

9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačajo

enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu
za pretekli mesec.“

10. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporab-
ljajo pa se od 1. 7. 2002 dalje.

Št. 401-03/98-06
Tržič, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VERŽEJ

3371. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Veržej za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 70/00 in 51/02), 28. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), 16. in 93. člena statuta Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 9. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Veržej za leto 2002

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Ver-

žej za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/01, popr. 29/01)
tako, da se glasi:

»Proračun Občine Veržej za leto 2002 se določa v
višini 191,434.543,26 SIT.

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del tega
odloka.«
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2. člen
V drugem odstavku 19. člena se številka »1,500.000«

nadomesti s številko »1,000.000«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-292/02
Veržej, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

P R O R A Č U N
Občine Veržej za leto 2002

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Proračun Občine Veržej za leto 2002 se določa v

naslednjih zneskih:

Zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 176,305.057,10
II. Odhodki skupaj 191,434.543,26
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I.–II.) –15,129.486,16
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev 400.000,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) – (II.+V.) –14,729.486,16
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 14,000.000,00
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih –729.486,16

Znesek v višini 729.486,16 SIT se v tekočem letu
pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz
preteklega leta.
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3372. Uredba o skupinskih izjemah

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o skupinskih izjemah

I. SPLOŠNO

1. člen
(Vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa skupine sporazumov iz prvega
odstavka 5. člena zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu:
zakon), ki ustrezajo pogojem iz tretjega odstavka 5. člena
zakona in zato niso prepovedani in nični.

(2) Če ni izrecno določeno drugače ali če ne izhaja kaj
drugega iz smisla določb te uredbe, velja to, kar je določeno
za skupine sporazumov, tudi za skupine sklepov podjetni-
ških združenj in skupine usklajenih ravnanj.

2. člen
(Pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-
men:

– “Konkurenčna podjetja” pomenijo dejanske ali po-
tencialne dobavitelje na istem proizvodnem trgu.

– “Obveznost nekonkurence” pomeni vsako neposre-
dno ali posredno obveznost, zaradi katere kupec ne proizva-
ja, kupuje, prodaja ali preprodaja blaga ali storitev, ki so
konkurenčne pogodbenemu blagu ali storitvam, ali vsako
neposredno ali posredno obveznost kupca, da mora kupiti
od dobavitelja ali od drugega podjetja po izboru dobavitelja,
več kot 80% celotne količine pogodbenega blaga ali storitev
in njihovih substitutov na upoštevnem trgu oziroma več kot
50%, če gre za kupca v industriji motornih vozil, izračunano
na podlagi vrednosti njegovih nakupov v prejšnjem koledar-
skem letu.

– “Obveznost izključne dobave” pomeni vsako nepo-
sredno ali posredno obveznost, zaradi katere dobavitelj pro-
daja pogodbeno blago ali storitve za določen namen ali
preprodajo samo enemu kupcu z območja Republike Slove-
nije.

– “Sistem selektivne distribucije” je sistem distribucije,
pri katerem se dobavitelj zavezuje, da bo neposredno ali
posredno prodajal pogodbeno blago ali storitve samo distri-
buterjem, izbranim na podlagi določenih kriterijev, ti distri-
buterji pa se zavezujejo, da takšnega blaga ali storitev ne
bodo prodajali nepooblaščenim distributerjem. V industriji
motornih vozil pojem distributerja vključuje tudi serviserja.

– “Sistem kvantitativne selektivne distribucije” je sistem
selektivne distribucije, pri katerem dobavitelj uporabi takšne
kriterije za izbiro distributerjev ali serviserjev, ki neposredno
omejujejo število izbranih distributerjev ali serviserjev.

– “Sistem kvalitativne selektivne distribucije” je sistem
selektivne distribucije, pri katerem dobavitelj uporabi takšne
kriterije za izbiro distributerjev ali serviserjev, ki so le kvalita-
tivne narave, so potrebni zaradi narave pogodbenega blaga
ali storitve, so enaki za vse potencialne člane sistema distri-
bucije, se ne uporabljajo diskriminatorno in neposredno ne
omejujejo števila distributerjev ali serviserjev.

VLADA

– “Tehnično znanje in izkušnje” je skupnost nepatenti-
ranih uporabnih informacij, ki izvirajo iz izkušenj dobavitelja
in ki so zaupne, bistvene in določene. Zaupnost pomeni, da
tehnično znanje in izkušnje kot celota ali kot natančna raz-
poreditev in skupek njihovih sestavnih delov, ni splošno
znano ali lahko dosegljivo. Bistvenost pomeni, da tehnično
znanje in izkušnje vključuje informacije, ki so nujne, da
kupec lahko uporablja, prodaja ali preprodaja pogodbeno
blago ali storitve. Določenost pomeni, da mora biti tehnično
znanje in izkušnje opisano na takšen način, da je mogoče
preveriti, ali izpolnjuje kriterija zaupnosti in bistvenosti.

– “Kupec” je podjetje, ki na podlagi sporazuma iz prve-
ga odstavka 5. člena zakona prodaja blago ali storitve za
račun drugega podjetja.

– “Pooblaščeni serviser” je ponudnik storitev popravila
in vzdrževanja motornih vozil, ki posluje v okviru sistema
distribucije, ki ga je vzpostavil dobavitelj motornih vozil.

– “Nepooblaščeni ali neodvisni serviser” je ponudnik
storitev popravila in vzdrževanja motornih vozil, ki ne posluje
v okviru sistema distribucije, ki ga je vzpostavil dobavitelj
motornih vozil.

– “Nadomestni deli” so deli, ki se vgradijo v ali na
motorno vozilo, tako da se z njimi nadomestijo sestavni deli
tega vozila.

– “Originalni nadomestni deli” so nadomestni deli, ki
jih izdeluje proizvajalec sestavnih delov, ki se uporabljajo za
izdelavo novega motornega vozila in ki se proizvajajo na isti
proizvodni liniji, kot ti sestavni deli. Proizvajalec sestavnih
delov mora dokazati, da ti nadomestni deli ustrezajo kakovo-
sti sestavnih delov, ki so bili uporabljeni za izdelavo novega
motornega vozila.

– “Nadomestni deli ustrezajoče kakovosti” so nadome-
stni deli, ki ustrezajo kakovosti sestavnih delov, ki se upo-
rabljajo za izdelavo novega motornega vozila in ki jih proizva-
ja proizvajalec teh sestavnih delov ali kakšno drugo podjetje
in za katere proizvajalec nadomestnih delov lahko dokaže,
da ustrezajo kakovosti teh sestavnih delov.

– “Raziskave in razvoj” pomenijo pridobitev tehničnega
znanja in izkušenj v zvezi s proizvodi ali postopki in izvajanje
teoretičnih analiz, sistematičnih študij ali poskusov, vključno
s poskusno proizvodnjo, tehnično preizkušanje proizvodov
ali postopkov, vzpostavitev potrebnih naprav in pridobitev
pravic intelektualne lastnine za rezultate.

– “Pogodbeni postopek” pomeni tehnologijo ali posto-
pek, ki je rezultat skupnih raziskav in razvoja.

– “Pogodbeni proizvod” je proizvod, ki je rezultat sku-
pnih raziskav in razvoja ali ki se izdela ali zagotovi z uporabo
pogodbenih postopkov.

– “Izkoriščanje rezultatov” pomeni proizvodnjo ali dis-
tribucijo pogodbenih proizvodov ali uporabo proizvodnega
postopka ali odstop ali licenco pravic intelektualne lastnine
ali posredovanje tehničnega znanja in izkušenj, potrebnega
za takšno proizvodnjo ali uporabo.

– Raziskave in razvoj ali izkoriščanje rezultatov se izva-
jajo “skupno”, kadar potrebno delo izvaja skupno določena
skupina strokovnjakov, skupna organizacija ali skupno po-
djetje, kadar se potrebno delo skupno zaupa tretji osebi ali
se porazdeli med stranke sporazuma kot specializacija pri
raziskavah, razvoju, proizvodnji ali distribuciji.

– “Obveznost izključne nabave” pomeni obveznost na-
bave proizvoda, določenega v sporazumu o specializaciji,
samo od stranke sporazuma, ki se ga je zavezala dobavljati.

– “Rizična premija” pomeni ocenjene stroške za kritje
določenega tveganja v prihodnosti, brez vseh administrativ-
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nih ali poslovnih stroškov in proračunskih prispevkov ter
dohodkov iz naložb ali pričakovanega dobička.

– “Tehnična premija” pomeni povprečen strošek za
kritje določenega tveganja v preteklosti, brez vseh adminis-
trativnih ali poslovnih stroškov, proračunskih prispevkov ter
dohodkov iz naložb ali pričakovanega dobička.

– “Standardni zavarovalni pogoji” se nanašajo na do-
ločbe, ki jih vsebujejo vzorčne ali referenčne zavarovalne
police, ki so jih skupno pripravile zavarovalnice ali organi ali
združenja zavarovalnic.

– “Sozavarovalna skupnost” pomeni skupnost, ki so jo
ustanovile zavarovalnice in ki:

1. v imenu in za račun vseh udeležencev jamči za zava-
rovanje določene skupine tveganj ali

2. zaupa jamčenje in upravljanje zavarovanja določene
skupine tveganj v njihovem imenu in za njihov račun eni od
zavarovalnic, skupnemu posredniku ali skupnemu organu,
ustanovljenem za ta namen.

– “Sozavarovalna skupnost pozavarovanja” pomeni sku-
pnost, ki so jo ustanovile zavarovalnice, lahko ob pomoči
ene ali več pozavarovalnic:

1. z namenom vzajemnega pozavarovanja svojih celot-
nih obveznosti glede določenih skupin tveganj ali njihovega
dela,

2. priložnostno, da bi v imenu in za račun vseh udele-
žencev sprejele pozavarovanje iste skupine tveganj.

– “Novo tveganje” pomeni tveganje, za katerega ni no-
benih informacij o zahtevkih, na temelju katerih bi bilo mo-
goče izračunati tehnične premije.

– “Varnostne naprave” pomenijo sestavne dele in opre-
mo, ki je namenjena preprečevanju in zmanjševanju izgub,
in sisteme, oblikovane iz takšnih elementov.

(2) Pojmi “podjetje”, “dobavitelj” in “kupec” vključujejo
tudi z njimi povezana podjetja.

3. člen
(Mejni tržni deleži in trajanje izjeme)

(1) Izjema za skupine vertikalnih sporazumov, določe-
na v prvem odstavku 4. člena te uredbe, velja, če tržni delež
dobavitelja na upoštevnem trgu, na katerem prodaja pogod-
beno blago ali storitve, ne presega 30%.

(2) Če vertikalni sporazum vsebuje obveznost izključne
dobave, potem izjema, določena v prvem odstavku 4. člena
te uredbe, velja, če tržni delež kupca na upoštevnem trgu,
na katerem kupuje pogodbeno blago ali storitve, ne presega
30%.

(3) Glede mejnih tržnih deležev za skupine vertikalnih
sporazumov v industriji motornih vozil se uporabljata prvi in
drugi odstavek tega člena, razen za sporazume o vzpostavi-
tvi sistemov kvantitativne selektivne distribucije za prodajo
novih motornih vozil, pri katerih mejni tržni delež dobavitelja
ne sme presegati 40% in za sporazume o vzpostavitvi siste-
mov kvalitativne selektivne distribucije, pri katerih se mejni
tržni deleži sploh ne uporabljajo.

(4) Izjema za skupine horizontalnih sporazumov, dolo-
čena v prvem odstavku 13. člena te uredbe, velja:

– za skupine sporazumov o raziskavah in razvoju:
1. če udeležena podjetja niso konkurenčna podjetja,

za čas trajanja raziskav in razvoja; pri skupnem izkoriščanju
rezultatov pa sedem let od trenutka, ko so bili pogodbeni
proizvodi prvič dani na slovenski trg,

2. če sta dve ali več udeleženih podjetij konkurenčni
podjetji, za čas, določen v prejšnji točki, če v trenutku
sklenitve sporazuma o raziskavah in razvoju skupni tržni
delež udeleženih podjetij ne presega 25% upoštevnega trga
proizvodov, ki jih je možno izboljšati ali zamenjati s pogod-
benimi proizvodi,

3. po izteku obdobja iz 1. točke te alinee, dokler tržni
delež udeleženih podjetij ne preseže 25% upoštevnega trga
pogodbenih proizvodov;

– za skupine sporazumov o specializaciji, če skupni
tržni delež udeleženih podjetij ne presega 20% upoštevnega
trga.

(5) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda pravilnik o
načinu določanja upoštevnega trga in izračuna tržnega de-
leža.

II. SKUPINE VERTIKALNIH SPORAZUMOV

4. člen
(Obseg izjeme)

(1) Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za
sporazume med dvema ali več podjetji, kadar za potrebe tega
sporazuma vsako od teh podjetij deluje na različnih stopnjah
proizvodnje ali distribucije in kadar ti sporazumi določajo po-
goje, pod katerimi lahko stranke kupujejo, prodajajo ali pre-
prodajajo določeno blago ali storitve (“vertikalni sporazumi”).

(2) Izjema, določena v prejšnjem odstavku, velja za
vertikalne sporazume med podjetniškim združenjem in nje-
govimi člani ali med takšnim združenjem in njegovimi doba-
vitelji, le če so vsi njegovi člani trgovci na drobno in če
noben posamezen član združenja, vključno s povezanimi
podjetji, ni veliko podjetje v smislu določb zakona, ki ureja
gospodarske družbe.

(3) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena,
velja za vertikalne sporazume, ki vsebujejo določbe o odsto-
pu pravic intelektualne lastnine kupcu ali o uporabi teh pra-
vic s strani kupca, če te določbe niso glavni namen takšnih
sporazumov in so neposredno povezane z uporabo, prodajo
ali preprodajo blaga ali storitev s strani kupca ali njegovih
strank. Izjema velja, če te določbe v zvezi s pogodbenim
blagom ali storitvami ne vsebujejo omejitev konkurence,
katerih cilj ali učinek je enak vertikalnim omejitvam, za kate-
re ta uredba ne dopušča izjeme.

(4) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena, ne
velja za vertikalne sporazume med konkurenčnimi podjetji,
razen če konkurenčna podjetja sklenejo enostranski verti-
kalni sporazum in:

– je dobavitelj proizvajalec in distributer blaga, kupec
pa je distributer in ne proizvaja blaga, ki konkurira pogodbe-
nemu blagu ali

– dobavitelj ponuja storitve na različnih ravneh trgova-
nja, kupec pa ne opravlja konkurenčnih storitev na tisti ravni
trgovanja, na kateri kupuje pogodbene storitve.

5. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega člena,
ne velja za vertikalne sporazume, ki imajo neposredno ali
posredno za cilj:

– omejitev svobode kupca pri določanju prodajne ce-
ne, z izjemo možnosti dobavitelja, da določi najvišjo prodaj-
no ceno ali priporoči prodajno ceno, če to nima za posledi-
co fiksne ali najnižje prodajne cene;

– omejitev glede območja ali strank, na katero oziroma
katerim lahko kupec prodaja pogodbeno blago ali storitve,
razen:

1. omejitve aktivne prodaje na izključno območje ali
izključni skupini strank, ki si jih je dobavitelj pridržal zase ali
dodelil drugemu kupcu, kadar takšna omejitev ne omejuje
prodaje s strani strank kupca,

2. omejitve prodaje končnim uporabnikom, naložene
kupcu, ki deluje na stopnji trgovine na debelo,
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3. omejitve prodaje nepooblaščenim distributerjem, na-
ložene članom sistema selektivne distribucije in

4. omejitve kupčeve svobode, da prodaja sestavne de-
le, dobavljene za potrebe vgradnje, strankam, ki bi jih upora-
bile za proizvodnjo enake vrste blaga, kot ga proizvaja doba-
vitelj;

– omejitev aktivne ali pasivne prodaje končnim upora-
bnikom, naloženo članom sistema selektivne distribucije, ki
poslujejo na ravni maloprodaje;

– omejitev navzkrižnih dobav med distributerji v okviru
sistema selektivne distribucije, vključno med distributerji, ki
delujejo na različnih ravneh trgovine;

– omejitev, dogovorjeno med dobaviteljem sestavnih
delov in kupcem, ki te sestavne dele vgrajuje, ki omejuje
dobavitelja pri prodaji sestavnih delov kot nadomestnih de-
lov končnim uporabnikom ali serviserjem, ki jim kupec ni
zaupal servisiranja svojega blaga.

6. člen
(Neveljavnost izjeme za določene obveznosti

v sporazumih)
Izjema, določena v prvem odstavku 4. člena te uredbe,

ne velja za naslednje obveznosti, ki jih vsebujejo vertikalni
sporazumi:

– vsaka neposredna ali posredna obveznost nekonku-
rence, katere trajanje je nedoločeno ali daljše od petih let.
Šteje se, da je vsaka obveznost nekonkurence, ki se molče
obnovi za dobo, daljšo od petih let, dogovorjena za nedolo-
čeno dobo;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere kupec po prenehanju sporazuma ne proizvaja, kupu-
je, prodaja ali preprodaja blaga ali storitev, razen če se
takšna obveznost nanaša na blago ali storitve, ki konkurirajo
pogodbenemu blagu ali storitvam, je omejena na objekte, v
katerih je kupec posloval med pogodbeno dobo in je nujna
za zaščito tehničnega znanja in izkušenj, ki ga je dobavitelj
prenesel na kupca ter če je trajanje takšne obveznosti ne-
konkurence omejeno na eno leto po prenehanju sporazu-
ma. Ta obveznost ne vpliva na možnost dobavitelja, da nalo-
ži časovno neomejeno omejitev glede uporabe in razkritja
tehničnega znanja in izkušenj, ki ni dostopno javnosti;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere člani sistema selektivne distribucije ne prodajajo bla-
govnih znamk določenih konkurenčnih dobaviteljev.

7. člen
(Odprava ugodnosti skupinske izjeme)

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v na-
daljnjem besedilu: urad) lahko odpravi ugodnost skupinske
izjeme, če ugotovi, da so učinki posamičnega vertikalnega
sporazuma, za katerega velja ta uredba, nezdružljivi z dolo-
čili tretjega odstavka 5. člena zakona, zlasti kadar je dostop
do upoštevnega trga ali konkurenca na njem pomembno
omejena zaradi kumulativnega učinka vzporednih mrež po-
dobnih vertikalnih omejitev s strani konkurenčnih dobavite-
ljev ali kupcev.

III. POSEBNE DOLOČBE ZA SKUPINE VERTIKALNIH
SPORAZUMOV V INDUSTRIJI MOTORNIH VOZIL

8. člen
(Splošni pogoji za veljavnost izjeme)

(1) Glede obsega izjeme za skupine vertikalnih spora-
zumov v industriji motornih vozil se uporablja 4. člen te
uredbe.

(2) Izjema, določena v prejšnjem odstavku, velja le, če
vertikalni sporazum z distributerjem ali serviserjem določa,
da mora v primeru, če želi dobavitelj odstopiti od sporazu-
ma, obvestilo o odstopu vsebovati podrobne razloge za
odstop, zato da dobavitelj ne bi odstopil od vertikalnega
sporazuma z distributerjem zaradi dejanj, ki niso omejitve
konkurence po tej uredbi.

(3) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena,
velja le, če vertikalni sporazum z distributerjem ali serviser-
jem določa, da je odpovedni rok za redni odstop od spora-
zuma, kadar želi dobavitelj odstopiti od sporazuma, najmanj
dve leti, ta rok pa se skrajša na najmanj eno leto, kadar:

– je dobavitelj v primeru odstopa od sporazuma z zako-
nom ali posebnim sporazumom zavezan k plačilu primerne
odškodnine;

– dobavitelj odstopi od sporazuma, če je to potrebno
zaradi reorganizacije celotne mreže ali njenega bistvenega
dela.

(4) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena,
velja le, če vertikalni sporazum določa, da lahko stranki
predložita spor v zvezi z izpolnitvijo njunih pogodbenih ob-
veznosti neodvisnemu strokovnjaku ali arbitraži. Ta možnost
ne vpliva na pravico vsake stranke do vložitve tožbe pred
pristojnim sodiščem.

9. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

(1) Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega čle-
na, ne velja za vertikalne sporazume, opisane v prvi, drugi in
četrti alinei 5. člena te uredbe. Pojem kupca oziroma distri-
buterja v tem primeru vključuje distributerja ali serviserja.

(2) Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega čle-
na, ne velja tudi za vertikalne sporazume, ki imajo neposre-
dno ali posredno za svoj cilj:

– omejitev aktivne ali pasivne prodaje motornih vozil,
nadomestnih delov za vsa motorna vozila ali servisnih in
vzdrževalnih storitev končnim uporabnikom, naloženo čla-
nom sistema selektivne distribucije, ki delujejo na ravni ma-
loprodaje, z izjemo možnosti prepovedi članu sistema kvan-
titativne selektivne distribucije, da posluje v neodobrenem
kraju poslovanja, če takšna prepoved ne omejuje distribu-
terja ali serviserja pri razširitvi poslovanja v odobrenem kraju
poslovanja;

– omejitev prodaje nadomestnih delov za motorna vozi-
la, naloženo članom sistema selektivne distribucije, neodvi-
snim serviserjem, ki uporabljajo te dele za popravilo in vzdr-
ževanje motornih vozil;

– omejitev možnosti distributerja, da prodaja katerokoli
motorno vozilo, ki ustreza modelu iz pogodbenega izbora
distributerja;

– omejitev možnosti distributerja motornih vozil, da skle-
ne sporazum za zagotavljanje storitev servisiranja in vzdrže-
vanja s pooblaščenim serviserjem, če distributer obvesti
potrošnika o kraju pooblaščenega serviserja pred sklenitvijo
prodajne pogodbe;

– omejitev možnosti serviserja, da omeji svojo dejav-
nost na zagotavljanje storitev servisiranja in vzdrževanja ter
distribucijo nadomestnih delov;

– omejitev, dogovorjeno med dobaviteljem originalnih
nadomestnih delov ali nadomestnih delov ustrezajoče kako-
vosti, orodja za servisiranje ali druge opreme in proizvajal-
cem motornih vozil, ki omejuje možnost dobavitelja, da pro-
daja to blago neodvisnim distributerjem, pooblaščenim ali
neodvisnim serviserjem ali končnim uporabnikom, ki jih upo-
rabljajo za popravilo ali vzdrževanje motornih vozil;

– omejitev možnosti distributerja ali serviserja, da prido-
bi originalne nadomestne dele ali nadomestne dele ustrezajo-
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če kakovosti od neodvisnih podjetij po svoji izbiri ter da jih
uporabi za popravilo in vzdrževanje motornih vozil, z izjemo
možnosti dobavitelja novih motornih vozil, da zahteva uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki jih je sam dobavil, za popra-
vila v garancijski dobi in za brezplačno servisiranje;

– omejitev, dogovorjeno med proizvajalcem motornih
vozil, ki uporablja sestavne dele za prvotno izdelavo motor-
nih vozil in dobaviteljem takšnih sestavnih delov, ki omejuje
dobaviteljevo možnost, da učinkovito in vidno označi s svojo
blagovno znamko ali logotipom dobavljene sestavne dele ali
originalne nadomestne dele in nadomestne dele ustrezajo-
če kakovosti.

(3) Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega čle-
na, ne velja, če dobavitelj motornih vozil neodvisnim subjek-
tom noče dati dostopa do tehničnih informacij, opreme,
orodja, vključno z vso programsko opremo in izobraževa-
njem, ki je potrebno za popravilo in vzdrževanje teh motor-
nih vozil. Če je posamezen element predmet pravice intelek-
tualne lastnine ali tvori tehnično znanje in izkušnje, dostop
ne sme biti zavrnjen na način, ki bi pomenil zlorabo.

10. člen
(Neveljavnost izjeme za določene obveznosti

v sporazumih)
Izjema, določena v prvem odstavku 8. člena te uredbe,

ne velja za naslednje obveznosti v vertikalnih sporazumih:
– vsaka neposredna ali posredna obveznost nekonku-

rence v zvezi s prodajo motornih vozil;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi

katere trgovec v prodaji na drobno ne ponuja storitev lizinga,
ki se nanašajo na pogodbeno blago ali ustrezajoče blago;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere distributer ali serviser po prenehanju sporazuma ne
izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja motornih vozil ali ne
ponuja storitev popravila ali vzdrževanja;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, ki omeju-
je možnost serviserja motornih vozil, da ponuja storitve po-
pravila ali vzdrževanja za znamke konkurenčnih dobaviteljev;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere člani sistema selektivne distribucije ne prodajajo
znamk posebej določenih konkurenčnih dobaviteljev;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost v okviru
sistema selektivne distribucije, ki je daljša od petih let in ki
omejuje kraj glede ustanovitve distribucije za motorna vozila,
ki niso osebna;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost glede kra-
ja poslovanja pooblaščenega serviserja.

IV. SKUPINE SPORAZUMOV O PRENOSU
TEHNOLOGIJE

11. člen
(Obseg izjeme)

(1) Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za
čiste sporazume o licencah patenta ter licencah tehničnega
znanja in izkušenj in za mešane sporazume o licencah pa-
tenta ter tehničnega znanja in izkušenj, vključno s tistimi
sporazumi, ki vključujejo pomožne omejitve, ki se nanašajo
na kakšne druge pravice intelektualne lastnine, kot so pa-
tenti, in ki jih skleneta samo dve podjetji ter vključujejo eno
ali več naslednjih obveznosti:

– obveznost dajalca licence, da na licenčnem obmo-
čju za izkoriščanje licenčne tehnologije ne bo dal licence
drugim podjetjem;

– obveznost dajalca licence, da na licenčnem obmo-
čju sam ne bo izkoriščal licenčne tehnologije;

– obveznost prejemnika licence, da v času trajanja spo-
razuma za razlikovanje licenčnih proizvodov uporablja samo
blagovno znamko ali embalažo prejemnika licence, če se
sme prejemniku licence predstavljati kot proizvajalec licen-
čnih proizvodov;

– obveznost prejemnika licence, da omeji svojo proiz-
vodnjo licenčnih proizvodov na količine, ki jih potrebuje za
proizvodnjo svojih lastnih proizvodov in da prodaja licenčni
proizvod samo kot sestavni ali nadomestni del za svoje la-
stne proizvode ali na kakšen drugačen način v povezavi s
prodajo svojih lastnih proizvodov, če takšne količine svobo-
dno določi prejemnik licence.

(2) Če je sporazum čisti sporazum o licenci patenta,
velja izjema za obveznosti iz prejšnjega odstavka le, če in
dokler je licenčni izdelek zaščiten z vzporednimi patenti na
območju prejemnika licence.

(3) Če je sporazum čisti sporazum o licenci tehničnega
znanja in izkušenj, velja izjema za obveznosti iz prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena za dobo, ki ni daljša od
desetih let od dneva, ko je dal prejemnik licence licenčni
izdelek prvič na trg, za obveznosti iz tretje in četrte alinee
prvega odstavka tega člena pa ves čas trajanja sporazuma,
dokler je tehnično znanje in izkušnje zaupno in bistveno.

(4) Če je sporazum mešani sporazum o licenci patenta
ter tehničnega znanja in izkušenj, velja izjema za obveznosti
iz prvega odstavka tega člena, če je licenčna tehnologija
zaščitena s potrebnim patentom, dokler je s takšnim paten-
tom zaščiten licenčni izdelek, če je trajanje takšne zaščite
daljše od rokov, določenih v prejšnjem odstavku.

12. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega člena,
ne velja, če:

– je ena stranka omejena pri določanju cen, elementov
cen ali popustov za licenčne proizvode;

– je ena stranka na trgu Republike Slovenije omejena
pri konkuriranju z drugo stranko, s podjetji, ki so z drugo
stranko povezana ali z drugimi podjetji, glede razvoja in
raziskav, proizvodnje, uporabe ali distribucije konkurenčnih
proizvodov;

– sta bili stranki sporazuma pred podelitvijo licence
konkurenčna proizvajalca in je ena od njiju na istem tehnič-
nem področju uporabe ali na istem proizvodnem trgu omeje-
na glede strank, ki jih lahko oskrbuje, zlasti tako, da ne sme
dobavljati določenim skupinam strank, uporabljati določenih
oblik distribucije ali zaradi delitve strank uporabljati določe-
nih vrst embalaže;

– je količina licenčnih proizvodov, ki jih sme ena stran-
ka proizvesti ali prodati ali število operacij za izkoriščanje
licenčne tehnologije, ki jih sme izvesti, predmet omejitev;

– je prejemnik licence zavezan, da mora dajalcu licen-
ce v celoti ali deloma odstopiti pravice do izboljšav ali novih
uporab licenčne tehnologije.

V. SKUPINE HORIZONTALNIH SPORAZUMOV

13. člen
(Obseg izjeme)

(1) Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za
sporazume med dvema ali več podjetji, kadar za potrebe
tega sporazuma vsako od teh podjetij deluje na isti stopnji
proizvodnje ali trgovine (»horizontalni sporazumi«).

(2) Izjema, določena v prejšnjem odstavku, obsega
skupine sporazumov o raziskavah in razvoju ter skupine
sporazumov o specializaciji.
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(3) Sporazumi o raziskavah in razvoju se nanašajo na
pogoje, pod katerimi ta podjetja zasledujejo:

– skupne raziskave in razvoj proizvodov ali postopkov
in skupno izkoriščanje rezultatov teh raziskav in razvoja,

– skupno izkoriščanje rezultatov raziskav in razvoja pro-
izvodov ali postopkov, ki sta ga na podlagi prej sklenjenega
sporazuma skupno opravljali isti stranki ali

– skupne raziskave in razvoj proizvodov ali postopkov,
brez skupnega izkoriščanja rezultatov.

(4) Sporazumi o specializaciji se nanašajo na pogoje,
pod katerimi se ta podjetja specializirajo pri proizvodnji pro-
izvodov:

– sporazumi o enostranski specializaciji, pri katerih se
ena stranka zaveže, da ne bo več proizvajala določenih
proizvodov ali da se bo vzdržala od proizvodnje teh proizvo-
dov in da jih bo kupovala od konkurenčnega podjetja, med-
tem ko se konkurenčno podjetje zaveže, da bo proizvajalo in
dobavljalo ta proizvod;

– sporazumi o obojestranski specializaciji, pri katerih
se dve ali več strank vzajemno zaveže, da ne bodo več
proizvajale ali da se bodo vzdržale od proizvodnje določe-
nih, toda različnih proizvodov in da bodo kupovale te proiz-
vode od drugih strank, ki se zavezujejo, da jim jih bodo
dobavljale;

– sporazumi o skupni proizvodnji, pri katerih se dve ali
več strank zaveže k skupni proizvodnji določenih proizvo-
dov.

(5) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena,
velja, tudi če:

– se stranke v okviru sporazuma o enostranski ali obo-
jestranski specializaciji ali sporazuma o skupni proizvodnji
zavežejo k obveznosti izključne nabave in/ali izključne do-
bave ali

– stranke v okviru sporazuma o skupni proizvodnji proiz-
vodov, ki so cilj sporazuma o specializaciji, ne prodajajo
neodvisno, temveč zagotovijo skupno distribucijo ali se stri-
njajo z imenovanjem tretje osebe za izključnega ali neizključ-
nega distributerja, če ta tretja oseba ni konkurenčno podjetje.

(6) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena,
velja tudi za tiste določbe horizontalnih sporazumov, ki ne
predstavljajo glavnega namena takšnega sporazuma, am-
pak so z njimi neposredno povezane in nujne za njihovo
izvajanje. Izjema pa ne velja za določbe, ki imajo isti cilj kot
omejitve konkurence, naštete v prvem odstavku 15. člena
te uredbe.

14. člen
(Pogoji za veljavnost izjeme pri sporazumih

o raziskavah in razvoju)
Izjema, določena v prvem odstavku prejšnjega člena,

velja za sporazume o raziskavah in razvoju pod naslednjimi
pogoji:

– vse stranke sporazuma morajo imeti dostop do rezul-
tatov skupnih raziskav in razvoja zaradi nadaljnjih raziskav ali
izkoriščanja;

– če sporazum o raziskavah in razvoju obsega samo
skupne raziskave in razvoj, mora biti vsaka stranka sporazu-
ma svobodna, da lahko neodvisno izkorišča rezultate sku-
pnih raziskav in razvoja in vsega prej obstoječega tehnične-
ga znanja in izkušenj, potrebnega za namene takšnega izko-
riščanja;

– vsako skupno izkoriščanje se mora nanašati na rezul-
tate, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine ali
tvorijo tehnično znanje in izkušnje, ki bistveno prispeva k
tehničnemu ali gospodarskemu napredku, in so odločilni za
proizvodnjo pogodbenih proizvodov ali uporabo pogodbe-
nih postopkov;

– podjetja, ki so zadolžena za specializirano proizvod-
njo, morajo izpolniti naročila vseh strank sporazuma, razen
kadar pogodba o raziskavah in razvoju predvideva tudi sku-
pno distribucijo.

15. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

(1) Izjema, določena v prvem odstavku 13. člena te
uredbe, ne velja za sporazume o raziskavah in razvoju, ki
imajo neposredno ali posredno za cilj:

– omejitev svobode udeleženih podjetij, da izvajajo ra-
ziskave in razvoj neodvisno ali v sodelovanju s tretjimi oseba-
mi na področjih, ki niso povezana s področjem sporazuma,
ali na istem ali povezanem področju po prenehanju sporazu-
ma;

– prepoved izpodbijanja veljavnosti pravic intelektualne
lastnine po prenehanju sporazuma;

– omejitev proizvodnje ali prodaje;
– določanje cen pri prodaji pogodbenih proizvodov tre-

tji osebi;
– omejitev glede strank, ki jih udeleženo podjetje lahko

oskrbuje po preteku sedmih let od trenutka, ko so bili po-
godbeni proizvodi prvič dani na slovensko tržišče;

– prepoved pasivne prodaje pogodbenih proizvodov
na ozemljih, pridržanih za druge stranke sporazumov;

– prepoved podeljevanja licence za proizvodnjo po-
godbenih proizvodov ali za uporabo pogodbenih postopkov
tretjim osebam, kadar sporazum ne predvideva izkoriščanja
rezultatov skupnih raziskav in razvoja s strani vsaj ene po-
godbene stranke, ali kadar se to ne izvaja.

(2) Izjema, določena v prvem odstavku 13. člena te
uredbe, ne velja za sporazume o specializaciji, ki imajo
neposredno ali posredno za cilj:

– določanje cen pri prodaji proizvodov tretjim osebam,
– omejitev proizvodnje ali prodaje ali
– delitev trgov ali strank.
(3) Prvi oziroma drugi odstavek tega člena se ne upo-

rabljata za:
– določitev proizvodnih ciljev, kadar izkoriščanje rezul-

tatov vključuje skupno proizvodnjo pogodbenih proizvodov;
– določitev prodajnih ciljev in določitev cen za nepo-

sredne stranke, kadar izkoriščanje rezultatov vsebuje sku-
pno distribucijo pogodbenih proizvodov;

– določbe o dogovorjeni količini proizvodov v okviru
sporazumov o enostranski ali obojestranski specializaciji ali
o določitvi obsega zmogljivosti in proizvodnje v proizvodnem
skupnem podjemu v okviru sporazumov o skupni proizvod-
nji;

– določitev prodajnih ciljev in cen proizvodov, ki jih
proizvodni skupni podjem zaračunava svojim neposrednim
strankam v okviru druge alinee petega odstavka 13. člena te
uredbe.

16. člen
(Odprava ugodnosti skupinske izjeme)

Urad lahko odpravi ugodnost skupinske izjeme, če ugo-
tovi, da so učinki posamičnega horizontalnega sporazuma,
za katerega velja ta uredba, nezdružljivi z določili tretjega
odstavka 5. člena zakona, zlasti kadar:

– pri sporazumih o raziskavah in razvoju obstoj spora-
zuma o raziskavah in razvoju bistveno omejuje možnosti
tretjih oseb, da bi izvajale raziskave in razvoj na področju, ki
je povezano s področjem sporazuma zaradi omejenih razi-
skovalnih zmogljivosti ali kadar obstoj sporazuma o raziska-
vah in razvoju zaradi posebnosti v dobavi bistveno omejuje
dostop tretjih oseb do trga pogodbenih proizvodov ali stran-
ke sporazuma brez opravičljivega razloga ne izkoriščajo re-
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zultatov raziskav in razvoja ali pogodbeni proizvodi niso pod-
vrženi učinkoviti konkurenci na trgu s strani enakih proizvo-
dov ali proizvodov, ki jih uporabniki štejejo za enakovredne,
ali lahko obstoj sporazuma o raziskavah in razvoju izloči
učinkovito konkurenco na področju raziskav in razvoja na
določenem trgu;

– pri sporazumih o specializaciji sporazum ne daje po-
membnih rezultatov v smislu racionalizacije, ali se potrošni-
kom ne zagotavlja pravičnega deleža doseženih koristi ali
proizvodi, ki so predmet sporazuma o specializaciji, niso
podvrženi učinkoviti konkurenci na trgu s strani enakih pro-
izvodov ali proizvodov, ki jih uporabniki štejejo za enako-
vredne.

VI. SKUPINE SPORAZUMOV V ZAVAROVALNEM
SEKTORJU

1. Splošno

17. člen
(Obseg izjeme)

Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za spo-
razume med dvema ali več podjetji na področju zavaroval-
ništva, ki se nanašajo na pogoje sodelovanja med strankami
glede:

– skupnega izračuna indikativnih tehničnih premij ali
oblikovanja in distribucije tablic smrtnosti in tablic, ki prika-
zujejo frekvenco bolezni, nesreč in invalidnosti, v povezavi z
zavarovanjem, ki vsebuje element kapitalizacije;

– skupnega izvajanja študij z namenom določitve indi-
kativnih rizičnih premij in posredovanja rezultatov študij;

– skupnega oblikovanja in posredovanja nezavezujo-
čih zavarovalnih pogojev za neposredno zavarovanje, ki se
razvijejo in dogovorijo v povezavi z izračuni in/ali študijami,
navedenimi v prejšnjih alineah, in le, če so potrebni in se
uporabijo izključno za namene takšnih izračunov ali študij;

– skupnega oblikovanja in posredovanja nezavezujo-
čih modelov, ki prikazujejo dobičke, ki naj bi bili ustvarjeni iz
zavarovalne police, ki vključuje element kapitalizacije;

– ustanovitve in poslovanja skupin zavarovalnic ali za-
varovalnic in pozavarovalnic za skupno kritje določene sku-
pine tveganj, v obliki sozavarovanja ali sozavarovanja poza-
varovanja;

– oblikovanja, priznanja in posredovanja:
1. tehničnih specifikacij za varnostne naprave,
2. postopkov za ocenitev in odobritev skladnosti varno-

stnih naprav s takšnimi specifikacijami,
3. pravil ali kodeksov za vgradnjo in vzdrževanje varno-

stnih naprav in
4. pravil za ovrednotenje in odobritev podjetij, ki vgra-

jujejo in vzdržujejo varnostne naprave.

2. Skupen izračun indikativnih tehničnih premij
in skupno izvajanje študij

18. člen
(Pogoji za veljavnost izjeme)
Izjema, določena v prvi in drugi alinei prejšnjega člena,

velja pod naslednjimi pogoji:
– če vse indikativne tehnične premije in tablice temelji-

jo na zbirki podatkov, ki je pridobljena skozi določeno števi-
lo kritičnih let, izbranih kot opazovano obdobje, in se nana-
šajo na enaka ali primerljiva tveganja. Teh podatkov mora
biti dovolj za oblikovanje osnove, ki se lahko statistično
obdeluje in ki bo med drugim dala podatke o:

1. številu zahtevkov v navedenem obdobju,
2. številu posamičnih zavarovanih tveganj v vsakem od

kritičnih let izbranega opazovanega obdobja,
3. skupnem plačanem ali zapadlem znesku za zahtev-

ke iz navedenega obdobja,
4. skupnem znesku zavarovanega kapitala za vsako

kritično leto izbranega opazovanega obdobja;
– izračuni, tablice ali rezultati študij morajo vključevati

izjavo, da so zgolj ponazorilni;
– izračuni, tablice in rezultati študij ne smejo vsebovati

elementov naključja, prihodkov iz rezervacij, administrativ-
nih ali poslovnih stroškov;

– izračuni, tablice in rezultati študij ne smejo vsebovati
ali razkrivati identitete zavarovalnic, ki so posredovale podat-
ke za te izračune;

– v izračunih in tablicah morajo biti statistični podatki
uvrščeni v najožje možne skupine, ki so še primerne za
vključitev v posamezno smiselno skupino statističnega vzor-
ca;

– izračuni, tablice in rezultati študij morajo biti dostopni
pod sprejemljivimi in nediskriminatornimi pogoji vsaki zava-
rovalnici, ki jih zahteva, vključno z zavarovalnicami, ki niso
prisotne na geografskem ali proizvodnem trgu, na katerega
se omenjeni izračuni, tablice in rezultati študij nanašajo;

– če se študije nanašajo samo na verjetne učinke sploš-
nih okoliščin, ki niso lastne udeleženim podjetjem, glede
pogostnosti ali višine zahtevkov ali dobičkonosnosti različ-
nih vrst naložb.

19. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

Izjema, določena v 17. členu te uredbe, ne velja, kadar
udeležene zavarovalnice sprejmejo zavezo ali obveznost med
seboj, ali zavežejo druge zavarovalnice, da ne smejo upo-
rabljati drugih izračunov ali tablic, razen tistih, oblikovanih v
skladu s prvo alineo 17. člena te uredbe, ali da ne smejo
odstopiti od rezultatov študij, navedenih v drugi alinei 17.
člena te uredbe.

3. Nezavezujoči standardni pogoji zavarovanja
za neposredno zavarovanje in modeli

20. člen
(Pogoji za veljavnost izjeme)

(1) Izjema, določena v tretji alinei 17. člena te uredbe,
velja, če standardni pogoji zavarovanja:

– vključujejo izrecno izjavo o nezavezujoči naravi teh
pogojev;

– izrecno omenjajo, da udeležene zavarovalnice lahko
svojim strankam svobodno ponudijo drugačne zavarovalne
pogoje in

– so dostopni vsaki zainteresirani osebi.
(2) Izjema, določena v četrti alinei 17. člena te uredbe,

velja, če se nezavezujoči modeli oblikujejo in posredujejo
izključno kot smernice.

21. člen
(Neveljavnost izjeme za določene sporazume)

(1) Izjema, določena v tretji alinei 17. člena te uredbe,
ne velja, če standardni zavarovalni pogoji vsebujejo določ-
be, ki:

– nalagajo vsestransko kritje, vključno s tveganji, ki jim
ni izpostavljeno veliko zavarovancev naenkrat, razen če so
takšni pogoji zavarovanja zakonsko določeni;

– nakazujejo višino kritja ali del, ki ga mora imetnik
police plačati sam (presežek);
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– dovoljujejo zavarovalcu, da obdrži polico, tudi če
odpove del kritja, da zviša premijo, ne da bi se spremenilo
tveganja ali obseg kritja, ali da kako drugače spremeni zava-
rovalne pogoje brez izrecnega soglasja zavarovanca;

– omogočajo zavarovalcu spremembo trajanja zavaro-
valne police brez izrecnega soglasja zavarovanca;

– nalagajo imetniku police na področju neživljenjskega
zavarovanja pogodbeno dobo, daljšo od treh let ;

– nalagajo podaljšanje pogodbe za več kot eno leto,
kadar se pogodba avtomatično podaljša, če imetnik police
ob izteku danega obdobja te police ne odpove;

– zahtevajo od imetnika police privolitev v obnovo poli-
ce, ki je bila zaradi prenehanja obstoja zavarovanega tvega-
nja suspendirana, če je ta spet izpostavljen enakemu tvega-
nju;

– zahtevajo, da zavarovanec pridobi kritje za različne
rizike od istega zavarovalca;

– zahtevajo od zavarovanca, da mora v primeru odtuji-
tve predmeta zavarovanja od pridobitelja doseči prevzem
zavarovalne police;

– izključujejo ali omejujejo kritje tveganja, če imetnik
police uporablja varnostne naprave, ali podjetja, ki te napra-
ve vgrajujejo ali vzdržujejo, in ki so skladna z specifikacijami,
določenimi s strani združenja zavarovalnic.

(2) Izjema, določena v tretji alinei 17. člena te uredbe,
ne velja za zavarovalnice ali združenja zavarovalnic, ki se
dogovorijo med seboj ali se dogovorijo, da bodo zavezali
druge zavarovalnice, da ne bodo uporabljale nobenih drugih
pogojev, razen standardnih zavarovalnih pogojev, ki so bili
oblikovani na podlagi sporazuma med zgoraj navedenimi
udeleženci.

(3) Ne glede na oblikovanje posebnih zavarovalnih po-
gojev, posebne družbene ali poklicne skupine prebivalstva,
izjema, določena v tretji alinei 17. člena te uredbe ne velja
za sporazume, ki izključujejo kritje določenih skupin tveganj
zaradi značilnosti, povezanih z imetnikom police.

(4) Izjema, določena v četrti alinei 17. člena te uredbe,
ne velja, če nezavezujoči modeli vključujejo samo natančno
določene obrestne mere ali vsebujejo podatke o višini admi-
nistrativnih stroškov, ne glede na obveznosti določene z
zakonom.

(5) Izjema, določena v četrti alinei 17. člena te uredbe,
ne velja za zavarovalnice ali združenja zavarovalnic, ki se
dogovorijo med seboj ali zavežejo druga podjetja, da ne
bodo uporabljala nobenih drugih modelov, ki ponazarjajo
ugodnosti zavarovalne police, razen tistih, ki so bili oblikova-
ni na podlagi sporazuma med zgoraj navedenimi udeleženci.

4. Skupno kritje določenih vrst rizikov

22. člen
(Tržni deleži in trajanje izjeme)

(1) Za sozavarovalne skupnosti in sozavarovalne sku-
pnosti pozavarovanja, ki so ustanovljene na novo zaradi
kritja novega tveganja, velja izjema, določena v peti alinei
17. člena te uredbe, za dobo treh let od datuma prve usta-
novitve skupnosti, ne glede na njen tržni delež.

(2) Za sozavarovalne skupnosti in sozavarovalne sku-
pnosti pozavarovanja, ki ne izpolnjujejo pogojev po prvemu
odstavku tega člena, velja izjema, določena v peti alinei 17.
člena te uredbe, če zavarovalni produkti, za katere jamči
skupnost, na nobenem od trgov, na katerih je takšna sku-
pnost prisotna, ne presegajo:

– več kot 20% upoštevnega trga v primeru sozavaroval-
nih skupnosti in

– več kot 25% upoštevnega trga v primeru sozavaroval-
ne skupnosti pozavarovanja.

23. člen
(Pogoji za izjemo)

Izjema, določena v peti alinei 17. člena te uredbe,
velja, če:

– lahko vsako od udeleženih podjetij brez sankcij ka-
darkoli izstopi iz skupnosti, ob največ enoletnem odpove-
dnem roku;

– notranja pravila skupnosti ne zavezujejo nobenega
člana skupnosti, da zavaruje ali pozavaruje preko skupnosti
kakršnokoli tveganje, ki ga krije skupnost;

– sporazum ne omejuje proizvodnje ali prodaje;
– sporazum ne deli trgov ali strank;
– se člani sozavarovalne skupnosti pozavarovanja ne

dogovarjajo glede nobenih drugih premij, razen rizičnih pre-
mij.

5. Varnostne naprave

24. člen
(pogoji za izjemo)

Izjema, določena v šesti alinei 17. člena te uredbe,
velja, če:

– so tehnične specifikacije in postopki za ocenitev skla-
dnosti natančni, tehnično opravičljivi in sorazmerni glede na
cilj, ki naj bi ga določena varnostna naprava dosegla;

– so pravila za ovrednotenje podjetij, ki vgrajujejo in
vzdržujejo varnostne naprave, objektivna, se nanašajo le na
tehnično usposobljenost in so nediskriminatorna;

– tehnične specifikacije in pravila vključujejo izjavo, da
lahko zavarovalnice v posameznih primerih odobrijo upora-
bo drugačnih varnostnih naprav oziroma dopustijo odstop
od navedenih pravil podjetjem za vgradnjo in vzdrževanje;

– so takšne specifikacije dostopne vsaki zainteresirani
osebi;

– ovrednotenje usklajenosti prosilcu ne povzroča no-
benih izdatkov, ki niso sorazmerni s stroški postopka odo-
britve;

– se za naprave in za podjetja, ki vgrajujejo in vzdržuje-
jo takšne naprave in ki izpolnjujejo kriterije, na nediskrimina-
toren način o tem izda potrdilo v roku šestih mesecev od
dneva vloge, razen kadar je zaradi zadržkov tehnične narave
potreben razumen dodatni rok;

– da lahko vsako podjetje, ki želi pridobiti oceno o
skladnosti z določenimi tehničnimi specifikacijami in pravili,
takšno ocenitev zahteva kadarkoli.

25. člen
(Odprava ugodnosti skupinske izjeme)

Urad lahko odpravi ugodnost skupinske izjeme, če ugo-
tovi, da so učinki posamičnega horizontalnega sporazuma,
za katerega velja ta uredba, nezdružljivi z določili tretjega
odstavka 5. člena zakona.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(Razveljavitev uredbe o skupinskih izjemah)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
skupinskih izjemah (Uradni list RS, št. 59/00).
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27. člen
(Prehodna določba glede posamičnih izjem)

(1) Urad obvesti podjetja, ki so vložila zahteve za pode-
litev posamične izjeme v skladu s 7. členom zakona in
izpolnjujejo pogoje za izjemo po tej uredbi, da velja izjema za
zahtevane sporazume z začetkom veljavnosti uredbe.

(2) Če zahteva, vložena na podlagi 7. člena zakona, ne
izpolnjuje pogojev iz te uredbe, urad nadaljuje postopek
podelitve posamične izjeme v skladu z določbami zakona.

28. člen
(Neveljavnost prepovedi za določene sporazume)
(1) Sporazumi, ki na dan uveljavitve te uredbe že veljajo

in izpolnjujejo pogoje za skupinsko izjemo, določeno v ured-
bi o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št. 59/00), uživajo
ugodnost skupinske izjeme še 6 mesecev po uveljavitvi te
uredbe.

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka morajo po-
djetja sporazume iz prejšnjega odstavka spremeniti tako, da
bodo izpolnjevali pogoje za skupinsko izjemo, določeno v
tej uredbi.

29. člen
(Rok za izdajo pravilnika)

(1) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda pravilnik iz
3. člena v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

(2) Do uveljavitve pravilnika iz 3. člena se uporablja
navodilo o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga
(Uradni list RS, št. 83/00).

30. člen
(Začetek veljavnosti uredbe)

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 330-05/2002-1
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o
preoblikovanju Inštituta za narodnostna
vprašanja v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št.
8/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi odloka

o preoblikovanju Inštituta za narodnostna
vprašanja v javni raziskovalni zavod

1. člen
V 2. členu odloka o preoblikovanju Inštituta za naro-

dnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS,
št. 52/92, 65/99, 45/00 in 72/01) se dodata četrti in peti
odstavek, ki se glasita:

‘’Angleško ime: Institute for Ethnic Studies
Skrajšano ime v angleškem jeziku: IES.”.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Dejavnost Inštituta se v skladu z Uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) glasi:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,

K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,

DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.”

3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Upravni odbor Inštituta ima sedem članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj (enega člana na pre-

dlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, ene-
ga člana na predlog ministrstva, pristojnega za zunanje za-
deve);

– enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti
in umetnosti;

– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani na predlog
Filozofske fakultete v Ljubljani;

– dva člana voli znanstveni svet Inštituta izmed odgo-
vornih nosilcev raziskovalnih projektov;

– enega člana volijo zaposleni delavci v Inštitutu.”.

4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda ‘’dotacij” nado-

mesti z besedo ‘’donacij”.

5. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se

glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.

6. člen
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-14/2001-3
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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3374. Sklep o določitvi leta 2003 za leto invalidov v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slo-
venije na 154. dopisni seji dne 23. julija 2002 sprejela

S K L E P
o določitvi leta 2003 za leto invalidov

v Republiki Sloveniji

I
V Republiki Sloveniji se leto 2003 določi za leto invali-

dov.

II
Vlada Republike Slovenije imenuje Odbor za pripravo

in izvedbo evropskega leta invalidov ter določi koordinator-
ja, ki predseduje odboru. Naloga odbora bo priprava in
sprejem aktivnega programa nalog in aktivnosti v zvezi z
izvedbo leta invalidov.

III
Odbor iz II. točke tega sklepa sestavljajo predstavniki

pristojnih ministrstev, organov in institucij civilne družbe,
zadolženih za delo na tem področju:

– Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdrav-
stvo, delo, družino, socialno politiko in invalide,

– Državni svet Republike Slovenije,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za informacijsko družbo,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
– Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolni-

ke,
– Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje,
– Univerza v Ljubljani,
– Univerza v Mariboru,
– Skupnost občin Slovenije,
– Združenje občin Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-

venije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja,
– Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo invalidov,
– Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije (SO-

US),
– Sožitje – Zveza društev za pomoč duševno prizade-

tim Slovenije,
– Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
– Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
– Invalidski Forum Slovenije,
– Zveza delovnih invalidov Slovenije,
– Društvo laringektomiranih Slovenije,
– Društvo študentov invalidov in
– predstavnik medijev.

IV
Koordinacijo nalog odbora se poveri ministru za delo,

družino in socialne zadeve.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 066-03/2001-4
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3375. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju
Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v
javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št.
8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta

za kovinske materiale in tehnologije
v javni raziskovalni zavod

1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta

za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni za-
vod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97, 71/99) se spremeni
tako, da se glasi:

‘’Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) so:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,

K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,

K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/72. 2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi,
K/72.30 Obdelava podatkov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje,d.n.,
O/92.511 Dejavnost knjižnic,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike.”.

2. člen
V prvi alinei drugega odstavka 7. člena se besedilo

‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedi-
lom ‘’ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost”.

3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo ‘’Ministrstva

za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrs-
tva, pristojnega za raziskovalno dejavnost”.

4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda ‘’dotacij” nado-

mesti z besedo ‘’donacij”.
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5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se

glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.

6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-03/2002-1
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3376. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o
uskladitvi ustanovnega akta javnega
raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut
Slovenije

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št.
8/91) je sprejela Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi sklepa o uskladitvi

ustanovnega akta javnega raziskovalnega
zavoda Gozdarski inštitut Slovenije

1. člen
V 2. členu sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javne-

ga raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 1/94 in 65/99) se dodata četrti in peti
odstavek, ki se glasita:

‘’Ime Inštituta v angleškem jeziku: Slovenian Forestry
Institute.

Skrajšano ime v angleškem jeziku: SFI.”.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Dejavnost Inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) glasi:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,

K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,

K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti,

K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja,

K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje,

K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/72.30 Obdelava podatkov,
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi,
L/75.13 Urejanje gospodarskih področij za

učinkovitejše poslovanje,
A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,

semen in sadik,
A/02.01 Gozdarstvo,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.”.

3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v drugi alinei besedilo

‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedi-
lom ‘’ministrstva, pristojnega za znanost”.

4. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo ‘’Ministrstva

za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrs-
tva, pristojnega za znanost”.

5. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.

6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-10/2001-3
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3377. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega
dohodka

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o za-
jamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in
10/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št.
13/93, 66/93 in 38/94) in 5. člena zakona o izvajanju
dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list
RS, št. 59/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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MINISTRSTVA

3378. Pravilnik o določitvi cene potnih listin

Na podlagi 4. točke 35. člena zakona o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00)
izdaja minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za
zunanje zadeve

P R A V I L N I K
o določitvi cene potnih listin

1. člen
Cene potnih listin so:
– potni list z 32 stranmi 6.000 SIT,
– potni list z 48 stranmi 6.500 SIT,
– diplomatski potni list 6.000 SIT,
– službeni potni list 6.000 SIT,

– potni list za vrnitev 1.200 SIT,
– skupinski potni list 2.450 SIT.

2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

odredba o določitvi cene potnih listin (Uradni list RS, št.
12/01).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 6. avgusta 2002.

Št. 1333/08-214-03-99/2002-1
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

Soglašam!

dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister

za zunanje zadeve

S K L E P
o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

1
Zajamčeni osebni dohodek je od vključno meseca av-

gusta 2002 dalje 49.568 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 113-02/2001-4
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

VSEBINA

VLADA
3372. Uredba o skupinskih izjemah 7880
3373. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o pre-

oblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v
javni raziskovalni zavod 7887

3275. Sklep o imenovanju častnega konzula v Katowicah 7777
3276. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v

Katowicah 7777
3374. Sklep o določitvi leta 2003 za leto invalidov v Re-

publiki Sloveniji 7888
3375. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju In-

štituta za kovinske materiale in tehnologije v javni
raziskovalni zavod 7888

3376. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o us-
kladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega
zavoda Gozdarski inštitut Slovenije 7889

3377. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohod-
ka 7889

MINISTRSTVA
3277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o podrobnejših lastnostih naložb premoženja Pr-
vega pokojninskega sklada ter o podrobnejših
pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo uskla-
jenost 7777

3278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in
vrednosti enote premoženja Prvega pokojninske-
ga sklada 7778

3279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih ter elementih za siste-
mizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organi-
zacijo in financiranje programa 9-letne osnovne
šole iz sredstev državnega proračuna 7778

3280. Pravilnik o spremembi odredbe o normativih in
standardih v glasbenih šolah 7779

3281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, sred-
nje tehniške in strokovne šole 7779

3282. Pravilnik o nacionalnih etalonih 7780
3378. Pravilnik o določitvi cene potnih listin 7890
3283. Minimalna plača za mesec avgust 2002 7782
3284. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splo-

šni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavno-
sti in po kolektivnih pogodbah na področju go-
spodarskih dejavnosti od vključno meseca avgu-
sta 2002 dalje 7782

3285. Količnik povišanja plač zaposlenih, za katere ve-
lja kolektivna pogodba za negospodarske dejav-
nosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca av-
gusta 2002 dalje 7783

3286. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja od vključno avgusta 2002
dalje 7783

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3287. Ugotovitveni sklep o višini dnevnice za službena

potovanja v državi 7783
3288. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tari-

fni razred 7783
3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o na-

činu in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter la-
stnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se
upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske us-
treznosti zavarovalnice 7784
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3290. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o po-
šiljanju zavarovalno-statističnih podatkov –
SKL2002 7792

3291. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o po-
drobnejših pravilih za izračun minimalnega kapi-
tala zavarovalnic 7792

3292. Ugotovitveni sklep o veljavnosti kolektivne pogod-
be za lesarstvo Slovenije 7792

OBČINE
BREŽICE

3293. Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski termi-
nal Obrežje 7793
CANKOVA

3294. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Canko-
va 7798
CELJE

3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območja Draga,
severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, indus-
trijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih 7798

3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za tehnološko-eko-
loško sanacijo in rekultiviranje komunalnega odla-
gališča v Bukovžlaku 7799

3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Go-
lovcu« – območje stanovanjske gradnje 7800

3298. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec 7804

3299. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-
mov v vrtcih na območju Mestne občine Celje 7805
CERKNO

3300. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse za
vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave v Cerknem 7806

3301. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi 7806
ČRENŠOVCI

3302. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Čren-
šovci 7807

3303. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Črenšovci 7807

3304. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-
čine Črenšovci 7807

3305. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne ko-
misije občine Črenšovci 7808

3306. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilne-
ga imenika pripadnikov romske skupnosti 7808
ČRNA NA KOROŠKEM

3307. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občin-
ske volilne komisije občine Črna na Koroškem 7809
DIVAČA

3308. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencionira-
nju obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Divača 7809
DOBRNA

3309. Odlok o dopolnitvi odloka o izdajanju občinske-
ga glasila 7810

3310. Odlok o občinskem prazniku Občine Dobrna 7811
GORNJA RADGONA

3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o od-
vajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda 7811

3312. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic zime 2001–2002 na lokal-
nih cestah za leto 2002 7811

3313. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistil-
ne naprave in izvajanje gospodarske javne slu-
žbe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavin-
skih voda 7812

3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“ 7815

3315. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-
ditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno sre-
dišče 7815

3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona 7816

3317. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-
vu Občine Gornja Radgona 7817

ILIRSKA BISTRICA
3318. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Ilirska Bistrica 7817

KOBARID
3319. Pravilnik o načinih preskrbe s pitno vodo 7818

KRANJ
3320. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski mu-

zej 7823
3321. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna

Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost 7826
3322. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna

Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo ko-
munalnih naprav 7827

3323. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna
Mestne občine Kranj za redno vzdrževanje ko-
munalnih objektov 7828

3324. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna
Mestne občine Kranj za vzdrževanje javnih poti 7829

3325. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 2798/3, pot, k.o. Bit-
nje 7829

LAŠKO
3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske To-
plice 7830

3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 7831
LENDAVA

3328. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lenda-
va 7832
MAJŠPERK

3329. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Majšperk za leto 2002 7833

3330. Sklep  o izvzemu iz javnega dobra 7833
3331. Sklep  o ukinitvi statusa javnega dobra 7833

MORAVSKE TOPLICE
3332. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Moravske To-
plice 7834

3333. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizira-
nje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Moravske Toplice 7834

3334. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Morav-
ske Toplice 7835
MOZIRJE

3335. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Mozirje 7835

3336. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Mozirje 7835
3337. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Rečica

ob Savinji 7836

Stran Stran
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NOVO MESTO
3338. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in sred-
njeročnega  družbenega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za ob-
močje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene
2001 (bencinski servis OMV Istrabenz) 7836

3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijske-
ga načrta za severno obvoznico Novega mesta
(bencinski servis OMV Istrabenz) 7840

3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča
(Zdravstvena postaja Ločna) 7843

3341. Odlok o določitvi volilne enote in načinu volitve čla-
nov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 7844

3342. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sve-
ta v Krajevni skupnosti Šmarjeta 7844

3343. Sklep o imenovanju volilnih komisij 7845
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnej-
ša lokalna središča Mestne občine Novo mesto
(kompleks Gorjancev v Vavti vasi) 7845

3345. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska zem-
ljišča, oddana v najem na osnovi sklenjenih na-
jemnih pogodb za leto 2002 7846

3346. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o uredi-
tvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec 7846

3347. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
srednjeročnega  družbenega plana Občine No-
vo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto, dopol-
njen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično za-
snovo Novega mesta 7847

3348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št.
1335/6, k.o. Hrušica in sklenitvi menjalne po-
godbe 7855
PIVKA

3349. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Pivka 7855

3350. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata 7857
3351. Odlok o razglasitvi domačije Kal 18 za kulturni

spomenik 7858
POLZELA

3352. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Ob-
čini Polzela 7858

3353. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o zazidalnem na-
črtu Ločica pri Polzeli – II. faza 7864

PREVALJE
3354. Sklep o odvzetju javnega dobra 7864

ROGATEC
3355. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajev-
nih skupnosti v Občini Rogatec 7864

3356. Odlok o določitvi števila volilnih enot, območja
volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti za volitve članov Občinskega
sveta občine Rogatec 7865

3357. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času vo-
lilne kampanje v Občini Rogatec 7865

3358. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Rogatec 7866

3359. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost 7866
SLOVENJ GRADEC

3360. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2002 7867

3361. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 7868
3362. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 7868

SLOVENSKE KONJICE
3363. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za ureditveno območje naselja Draža vas 7868
ŠKOFLJICA

3364. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ure-
janja VS 9/10 Škofljica 7869
TREBNJE

3365. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2002 7869

TRŽIČ
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor 7870
3367. Odlok o poimenovanju ter načinu upravljanja in

oddajanja v uporabo večnamenske dvorane v Tr-
žiču 7871

3368. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tržič 7872
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

določitvi pomožnih objektov, za katere ni potre-
bno lokacijsko dovoljenje na območju Občine
Tržič 7876

3370. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov v Občini Tržič 7877

VERŽEJ
3371. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-

ne Veržej za leto 2002 7878

Stran Stran
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