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VLADA

4530. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi četrtega odstavka 80. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo

ogljikovega dioksida

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa takso za obremenjevanje zraka (v

nadaljnjem besedilu: taksa) z emisijo ogljikovega dioksida (v
nadaljnjem besedilu: CO2) v zrak pri zgorevanju goriv ali
drugih gorljivih organskih snovi (v nadaljnjem besedilu: tak-
sa), njeno višino, način obračunavanja in plačevanja.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vo-

dika, kisika in drugih snovi, v trdnem, tekočem ali plinastem
stanju, ki se uporablja za pridobivanje toplote ter za pogon
motorjev in turbin.

2. Gorljive organske snovi so snovi, ki se kot goriva po
predpisih o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav uporabljajo
v kurilnih napravah ali v industrijskih pečeh. Za gorljive or-
ganske snovi se štejejo tudi organski odpadki, ki se soseži-
gajo v kurilnih napravah in v industrijskih pečeh ali sežigajo v
sežigalnicah odpadkov.

3. Domači premog je premog, ki je pridobljen v premo-
govnikih na ozemlju Republike Slovenije.

4. Zavezanec za plačilo takse je oseba, ki z dajanjem v
promet uvoženega ali na ozemlju Republike Slovenije proiz-
vedenega goriva posredno povzroči obremenjevanje zraka z
emisijo CO2. Zavezanec za plačilo takse je tudi upravljavec
kurilne naprave, industrijske peči ali sežigalnice odpadkov,
ki s sežiganjem gorljivih organskih snovi obremenjuje zrak z
emisijo CO2.

5. Upravičeni stroški so dodatni stroški nakupa in
opremljanja zemljišč, izgradnje ali rekonstrukcije objektov in
naprav, nabave opreme, ki so potrebni za doseganje name-

nov varstva okolja iz 19. člena te uredbe. Upravičeni stroški
ne vključujejo gospodarske koristi zaradi povečanja proizvo-
dnih kapacitet.

6. Ukrepi učinkovite rabe energije so ukrepi uvajanja
najboljših dosegljivih tehnologij v industrijskih obratih ali na-
pravah za oskrbo naselij s toploto ali plinom, ki so določeni v
tehničnih specifikacijah za tehnologije trajnostnega razvoja
in jih za posamezno vrsto industrijskih obratov in kurilnih
naprav izdaja v imenu in po pooblastilu Evropske Komisije
European IPPC Bureau. Ukrep učinkovite rabe energije je
tudi vgradnja opreme v obrat ali napravo iz prejšnjega stav-
ka, če je namenjena energetskemu upravljanju.

7. Obstoječi večji vir obremenjevanja zraka z emisijo
CO2 so objekti in naprave industrijskega obrata ali kurilne
naprave za oskrbo naselij s toploto, za katere so njihovi
lastniki pridobili dovoljenje za gradnjo pred uveljavitvijo te
uredbe.

3. člen
(1) Taksa se plačuje zaradi uporabe goriv in sežiganja

gorljivih organskih snovi in je v celoti prihodek proračuna
Republike Slovenije.

(2) Del vplačane takse je namenski prihodek proraču-
na Republike Slovenije, in sicer v višini, potrebni za vračilo
takse na podlagi popolnih zahtevkov za vračilo, skladno z
določbami 18. člena te uredbe.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
taksa ne plačuje za:

– uporabo biomase za ogrevanje,
– uporabo trdnih, tekočih in plinastih goriv, če se pri-

dobivajo iz biomase,
– uporabo bioplina, če se pridobiva v čistilnih napravah

odpadnih voda ali na odlagališčih odpadkov in
– uporabo predelanih živalskih beljakovin in maščob.
Taksa se ne obračunava in ne plačuje od mineralnih olj

in plina za pogonski namen iz točk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
3.1, 4.1 in 6.1 točke 1. člena uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01,
47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01 in 5/02).

II. OBRAČUNAVANJE, ODMERA IN NAČIN
PLAČEVANJA TAKSE

4. člen
Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 10% osnove za gorljive organske snovi, ki se sežiga-

jo kot nevarni odpadki ter za goriva, ki se rabijo za sežig
nevarnih odpadkov v sežigalnicah nevarnih odpadkov,
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– 25% osnove za gorljive organske snovi, ki zgorevajo
v dogorevalnih napravah za čiščenje odpadnih plinov s seži-
ganjem, ki ne obratujejo kot samostojna kurilna naprava,

– 50% osnove za gorljive organske snovi, ki se soseži-
gajo kot odpadki v kurilnih napravah in industrijskih pečeh
ali se sežigajo kot odpadki v sežigalnicah odpadkov in

– 100% osnove za zgorevanje drugih goriv.

5. člen
(1) Podlaga za izračun osnove za obračunavanje takse

je enota obremenitve zraka z emisijo CO2 (v nadaljnjem
besedilu: enota obremenitve) in je enaka emisiji 1 kg CO2.

(2) Osnova za takso je seštevek enot obremenitve ku-
pljene količine goriv ali enot obremenitve zgorelih gorljivih
organskih snovi.

(3) Ceno za enoto obremenitve določi Vlada Republike
Slovenije.

6. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse za goriva za ogrevanje,

ki so trošarinski izdelki po zakonu o trošarinah (v nadaljnjem
besedilu: trošarinski zavezanec), takso obračunava in plaču-
je po postopkih in na način, kot da bi bila trošarina, razen
uporabe goriv za ogrevanje za namene, za katere se ne
plača trošarina po 55. členu zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in
5/02, v nadaljnjem besedilu: zakon).

(2) Zavezanec za plačilo takse za druga goriva, ki niso
trošarinski izdelki po zakonu (v nadaljnjem besedilu: zaveza-
nec) je uvoznik ali proizvajalec goriv.

7. člen
(1) Trošarinski zavezanec ali zavezanec ugotavlja seš-

tevek enot obremenitve, za katerega je dolžan plačati takso,
na podlagi uvožene oziroma prodane količine goriv.

(2) Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka
se izračuna glede na vrsto goriv na podlagi tabele 1 iz
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen
(1) Uvoznik goriv iz 6. člena te uredbe je carinski dol-

žnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Pri uvozu goriv obračunava takso pristojni carinski

organ, taksa pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev
v skladu s carinskimi predpisi.

9. člen
(1) Proizvajalec goriv iz 6. člena te uredbe mora obra-

čunati takso za obdobje koledarskega meseca.
(2) Proizvajalec goriv mora v svojih evidencah zagotoviti

podatke po vrstah goriva, na podlagi katerih obračunava in
plačuje takso.

(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi
proizvajalec goriv mesečni obračun takse, ki ga mora pred-
ložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega mese-
ca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvi-
dni naslednji podatki: obdobje, za katero se plačuje taksa,
količina in vrste goriva, danega v promet, ter zneski obraču-
nane takse.

(5) Proizvajalec goriv mora davčnemu organu predložiti
obračun takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega
predloži obračun, dolžan plačati takso ali ne.

(6) Proizvajalec goriv mora obračunano takso plačati
do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v
katerem je nastala obveznost za obračun takse.

(7) Proizvajalec goriv mora predložiti davčnemu organu
mesečni obračun takse na obrazcu 1 taksa – obr, ki je kot
priloga 2 sestavni del te uredbe.

10. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena proizvajalec

domačega premoga ni zavezanec za plačilo takse za obre-
menjevanje zraka z emisijo CO2, če proda domači premog
porabniku, ki ima od ministrstva, pristojnega za varstvo oko-
lja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dovoljenje iz 32. čle-
na te uredbe za s takso neobremenjeno uporabo domačega
premoga v termoelektrarni.

(2) Porabnik mora za nakup domačega premoga, na
katerega se nanaša dovoljenje iz prejšnjega odstavka, pred-
ložiti zavezancu iz prejšnjega člena poleg dovoljenja tudi
pismeno izjavo, s katero potrjuje, da s kupljeno količino
domačega premoga še ni presežena letna količina iz dovo-
ljenja.

11. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sred-

stev, doplačila in povračila takse, postopka prisilne izterjave
ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pri-
stojnosti davčnega oziroma carinskega organa se uporablja-
jo predpisi, ki urejajo davčni postopek in davčno službo
oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinske
postopke in carinsko službo.

III. TAKSA ZA UPORABO GORLJIVIH ORGANSKIH
SNOVI

12. člen
Zavezanec za plačilo takse za uporabo gorljivih organ-

skih snovi in njihov sosežig v kurilnih napravah in v industrij-
skih pečeh ter za sežiganje gorljivih organskih snovi v seži-
galnicah odpadkov je upravljavec kurilne naprave, industrij-
ske peči ali sežigalnice odpadkov.

13. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse iz prejšnjega člena ugo-

tavlja seštevek enot obremenitve, za katerega je dolžan pla-
čati takso, na podlagi podatkov o letni količini uporabljenih
gorljivih organskih snovi ter podatkov iz tabele 1 v prilogi 1
te uredbe. Če gre za gorljivo organsko snov, ki je ni v tabeli
1 priloge 1 te uredbe, določi število enot obremenitve, ki jo
povzroča zgorevanje 1 kg gorljive organske snovi, ministr-
stvo z odločbo o odmeri takse (v nadaljnjem besedilu: odloč-
ba).

(2) Taksa se ne plačuje od enot obremenitve za gorljivo
organsko snov, če vsebnost gorljivega ogljika v njej in letna
količina sežiga oziroma sosežiga te snovi ne presega vred-
nosti, ki so navedene v tabeli 2 priloge 1 te uredbe.

14. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse iz 12. člena te uredbe

mora pri ministrstvu do 31. marca tekočega leta vložiti napo-
ved za plačilo takse za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu:
napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za odmero
takse.

(2) Če je zavezanec iz prejšnjega odstavka med letom
prenehal uporabljati gorljive organske snovi na način, po
katerem mora plačevati takso po tej uredbi, mora vložiti
napoved v tridesetih dneh po prenehanju uporabe gorljivih
organskih snovi.

(3) Obliko in vsebino napovedi predpiše minister, pri-
stojen za varstvo okolja.
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15. člen
(1) Ministrstvo zavezancu za plačilo takse iz 12. člena

te uredbe odmeri takso z odločbo do 31. oktobra tekočega
leta za preteklo leto.

(2) Dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost po-
datkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za
odmero takse, mora zavezanec za plačilo takse iz 12. člena
te uredbe hraniti najmanj pet let od dneva pravnomočnosti
odločbe.

16. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse iz 12. člena te uredbe

plačuje takso med letom v obliki mesečnih akontacij.
(2) Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zad-

nje odmerjene takse, povečano ali zmanjšano, sorazmerno
odstotku spremembe cene za enoto obremenitve iz 5. člena
te uredbe.

(3) Znesek mesečne akontacije zavezanca za plačilo
takse iz 12. člena te uredbe, kateremu taksa iz prejšnjega
odstavka še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvide-
nega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi
podatkov o količini in vrsti gorljivih organskih snovi, osnove
za plačilo takse iz 4. člena te uredbe in cene iz prejšnjega
odstavka.

(4) Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsa-
kega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

(5) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zne-
skom takse in zneskom takse, odmerjenim z odločbo, se
zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.

17. člen
Če ministrstvo ugotovi, da zavezanec za plačilo takse iz

12. člena te uredbe v napovedi ni pravilno obračunal osno-
ve za plačilo takse ali da napovedi ni vložil v predpisanem
roku, mu z odločbo naloži, da v petnajstih dneh po prejemu
odločbe plača svojo obveznost skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi.

IV. VRAČILO TAKSE

18. člen
(1) Porabnik goriva, ki ni domači premog za uporabo v

termoelektrarnah, ima pravico do vračila že plačane takse,
če ima od ministrstva dovoljenje za s takso neobremenjeno
uporabo goriva (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).

(2) Do vračila takse sta upravičena tudi zavezanec in
trošarinski zavezanec za izvoženo gorivo, če k zahtevku za
vračilo takse priložita carinske dokumente, ki dokazujejo, da
je bilo gorivo dejansko izneseno iz carinskega območja
Republike Slovenije.

(3) Porabnik goriva iz prvega odstavka tega člena ter
zavezanec in trošarinski zavezanec iz prejšnjega odstavka
predložijo ministrstvu zahtevek za vračilo takse po poteku
koledarskega meseca, v katerem je bila taksa plačana. Pisni
zahtevi, v kateri se sklicujejo na določbe te uredbe, morajo
priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do
vračila takse. Ministrstvo vrne takso v 45 dneh po prejemu
popolnega zahtevka za vračilo.

(4) Zahtevek iz tretjega odstavka tega člena je popoln,
če vsebuje:

– ime in sedež gospodarske družbe oziroma samostoj-
nega podjetnika posameznika, ki vlaga zahtevek za vračilo
takse,

– dovoljenje po tej uredbi, na podlagi katerega uveljav-
lja zahtevek za vračilo takse,

– dokazila o nakupu goriva in dokazila o plačilu takse,
če gre za uvoz goriva za znanega končnega porabnika ali za
izvoz goriva,

– dokazila o predhodnih vračilih, ki jih je pridobil na
podlagi dovoljenja po tej uredbi,

– naziv banke in številko transakcijskega računa, na
katerega naj ministrstvo izplača vračilo.

19. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali

samostojnemu podjetniku posamezniku, kadar gre za pokri-
vanje upravičenih stroškov zaradi:

– uvedbe soproizvodnje toplote in elektrike pri rekon-
strukciji obstoječe toplarne z najmanj 5% prihrankom pri-
marne energije, pri čemer se za upravičene stroške štejejo
dodatni stroški rekonstrukcije obstoječih toplarn v primerjavi
s stroški primerljive konvencionalne toplarne,

– uvedbe kombiniranega cikla pri rekonstrukciji ob-
stoječe plinske turbine, pri čemer se za upravičene stro-
ške štejejo dodatni stroški rekonstrukcije obstoječe plin-
ske turbine v primerjavi s stroški primerljive konvencional-
ne turbine,

– izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v obstoje-
čem industrijskem obratu, če je učinek ukrepov letno zma-
njšanje emisij CO2 za najmanj 5%, pri čemer se za upraviče-
ne stroške štejejo dodatni stroški izvedbe ukrepov učinkovi-
te rabe energije,

– rekonstrukcije obstoječih naprav za oskrbo naselij s
toploto ali pri izvedbi drugih ukrepov pri oskrbi, če je učinek
rekonstrukcije ali ukrepov letno zmanjšanje emisij CO2 za
najmanj 7%, pri čemer se za upravičene stroške štejejo
dodatni stroški rekonstrukcije obstoječih naprav, katerih uči-
nek je zmanjšanje emisij CO2,

– zamenjave uporabe fosilnih goriv z obnovljivimi viri
energije, kot so biomasa, sončna energija, geotermalna
energija in drugo, pri obstoječih napravah za ogrevanje, pri
čemer se za upravičene stroške štejejo dodatni stroški re-
konstrukcije ali vgradnje naprav za ogrevanje na obnovljive
vire energije v primerjavi s stroški vgradnje naprav enake
toplotne moči na fosilno gorivo,

– izvedbe ukrepov zmanjšanja toplotnih izgub objek-
tov, če je učinek ukrepov letno zmanjšanje emisij CO2 za
najmanj 15%, pri čemer se za upravičene stroške štejejo
stroški za dodatno zmanjšanje toplotnih izgub, ki je večje,
kot ga določajo predpisi s področja toplotnih izgub objek-
tov.

(2) Ministrstvo izda dovoljenje tudi pravnim osebam
javnega prava ali glede objektov v lasti Republike Slovenije
in občin, če izpolnjujejo pogoje iz pete in šeste alinee prej-
šnjega odstavka.

(3) Upravičeni stroški po tej uredbi niso stroški, povezani
s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih izdelkov.

20. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali

samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je oproščena
plačila takse (v nadaljnjem besedilu: imetnik dovoljenja) za
pokrivanje upravičenih stroškov pri investiciji na podlagi jav-
nega razpisa.

(2) Javni razpis za dodelitev oprostitve plačila takse
izvede ministrstvo po predpisih s področja dajanja državnih
pomoči.

(3) V javnem razpisu za dodelitev oprostitve plačila
takse se določita tudi višina in oblika finančnih jamstev, ki ju
mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posa-
meznik predložiti kot jamstvo za izvedbo investicije ali ukre-
pov za zmanjševanje emisij CO2.
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21. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali

samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je oproščen pla-
čila takse, za vsako koledarsko leto posebej.

(2) K vlogi za izdajo dovoljenja je treba priložiti poročilo
o izvedenih delih investicije ali ukrepov za zmanjševanje
emisij CO2 ter dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, na
podlagi katerih je bila odobrena oprostitev plačila takse.

(3) Če upravni organ v postopku izdaje dovoljenja ugo-
tovi, da oseba, ki je oproščena plačila takse ni izpolnila vseh
pogojev, na podlagi katerih mu je bila odobrena oprostitev
plačila takse, izdajo dovoljenja zavrne.

(4) V dovoljenju se določi največjo letno količino emisi-
je CO2, za katero velja pravica do vračila takse, koledarsko
leto za katerega velja dovoljenje in obveznosti, ki jih mora
imetnik dovoljenja izpolniti.

22. člen
Količino emisij CO2, za katero je na podlagi posamez-

nega javnega razpisa oprostitev plačila takse razpisana, raz-
delitev te količine med posamezne vrste ukrepov iz prvega
odstavka 19. člena te uredbe ter druge pogoje razpisa za
dodelitev oprostitve plačila takse, potrdi Vlada Republike
Slovenije s sklepom.

23. člen
(1) Oprostitev plačila takse za pokrivanje upravičenih

stroškov, ki se dodeli gospodarski družbi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, lahko pokriva največ 40% upravi-
čenih stroškov investicije. Če je oprostitev plačila takse do-
deljena malemu ali srednjemu podjetju, se lahko z njo pokri-
je 10 odstotnih točk dodatnih upravičenih stroškov investici-
je. Za gospodarsko družbo ali podjetnika, ki investira na
območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne držav-
ne pomoči, v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja regio-
nalno karto državnih pomoči, oprostitev plačila takse lahko
pokrije dodatnih 10 odstotnih točk upravičenih stroškov na
območju (a) oziroma 5 dodatnih odstotnih točk na območju
(b).

(2) Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na
to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih virov, državne-
ga proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena
oziroma, če je dodeljena po več shemah hkrati.

(3) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ki je oproščen plačila takse za pokrivanje investicij-
skih stroškov, je dolžan k zahtevku za vračilo takse priložiti
izjavo, s katero zagotavlja, da skupna višina državne pomoči
za izvedbo upravičenih stroškov v skladu s 5. točko 2. člena
te uredbe ne presega odstotkov upravičenih stroškov iz
prvega in drugega odstavka tega člena. V izjavi mora navesti
podatke o zneskih vseh prejetih oblik državnih pomoči za isti
namen iz drugih javnih virov.

24. člen
Imetnik dovoljenja lahko uveljavlja vračilo takse za gori-

vo, ki ni domači premog za uporabo v termoelektrarni, ali
oprostitev plačevanja takse pri nakupu domačega premoga
za uporabo v termoelektrarni še 10 mesecev po izteku kole-
darskega leta, na katero se nanaša dovoljenje.

25. člen
Ministrstvo lahko dovoli prenos dovoljenja na drugo

osebo, če je le-ta postala lastnik ali upravljavec naprave
oziroma objekta, na katerega se dovoljenje nanaša, in če
izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja po tej uredbi.

26. člen
(1) Imetniki dovoljenja morajo voditi evidenco o uporabi

goriva, na katero se nanaša dovoljenje.
(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora imetnik dovo-

ljenja hraniti šest let od dneva zadnje nabave goriva, na
katero se nanaša dovoljenje.

(3) Če imetnik dovoljenja po preteku veljavnosti dovo-
ljenja prosi za novo dovoljenje, mora evidenco iz prvega
odstavka tega člena priložiti vlogi za dovoljenje.

27. člen
Ministrstvo lahko imetniku dovoljenja odvzame dovolje-

nje:
– če ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni v dovo-

ljenju,
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih in

netočnih informacij ali
– če ne odpravi nepravilnosti pri izpolnjevanju pogojev

za izdajo dovoljenja v roku, ki mu ga je določil inšpektor,
pristojen za varstvo okolja.

V. SOPROIZVODNJA TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE
ENERGIJE

28. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje iz 18. člena te uredbe

tudi gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku posa-
mezniku, ki proizvaja električno energijo v napravi za sopro-
izvodnjo toplote in električne energije, če je naprava priklju-
čena na javno električno omrežje in je prihranek primarne
energije najmanj 5% za obstoječe in 10% za nove naprave.

(2) Če je naprava za soproizvodnjo toplote in električne
energije obstoječi vir onesnaževanja zraka z emisijo CO2, se
prihranek primarne električne energije določi na podlagi
naslednjega izračuna:

PPE = (1 – 1 / (ηt / 0,85 + ηe / 0,33)) * 100,

kjer je ηt toplotni izkoristek in ηe električni izkoristek
naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije.

(3) Za nove naprave za soproizvodnjo toplote in elek-
trične energije se prihranek primarne električne energije
določi na podlagi naslednjega izračuna:

PPE = (1 – 1 / (ηt / 0,90 + ηe / ηeref)) * 100,

ηeref je električni izkoristek referenčne elektrarne pri
ločeni proizvodnji toplote in električne energije, in znaša:

– 55% pri elektrarni na zemeljski plin,
– 42% pri elektrarni na olje ali premog.
Upošteva se gorivo, ki ga uporablja naprava za soproiz-

vodnjo toplote in električne energije. V primeru, da je napra-
va za soproizvodnjo toplote in električne energije priključe-
na na nizko ali srednjenapetostno omrežje, se ηeref zniža za
5%.

(4) Obvezne sestavine vloge za izdajo dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena so:

– ime in sedež gospodarske družbe ali podjetnika, ki
prosi za dovoljenje,

– podatki o napravi, v kateri se rabi gorivo in kraju, kjer
obratuje,

– podatki o vrsti goriva, ki se uporablja,
– podatki za izračun prihranka primarne energije in
– podatki o oddaji oziroma proizvodnji električne ener-

gije.
(5) Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku iz pr-

vega odstavka tega člena na podlagi podatkov o letni oddaji
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oziroma proizvodnji električne energije v preteklem koledar-
skem letu v dovoljenju določi največjo letno količino goriva
za tekoče koledarsko leto.

(6) Največja letna količina iz prejšnjega odstavka se
določi tako, da njena uporaba povzroči letno obremenitev
okolja zaradi emisije CO2 , ki je lahko enaka:

– 0,4 EO za vsako kWh električne energije, oddane v
visokonapetostno prenosno omrežje in

– 0,44 EO za vsako kWh električne energije, oddane v
nizko ali srednje napetostno omrežje.

(7) Največjo letno količino goriva, za katero se izda
dovoljenje, se v prvem letu obratovanja naprave za soproiz-
vodnjo toplote in električne energije določi na podlagi po-
datkov načrtovanega obratovanja v tem letu, pri čemer se
upošteva, da bo naprava obratovala pri 92% zmogljivosti.

(8) V drugem letu obratovanja se največjo letno količi-
no goriva, za katero se izda dovoljenje, določi tako, da se
količino oddane električne energije v omrežje v prvem letu
obratovanja poveča sorazmerno z načrtovanim povečanjem
časa obratovanja v drugem letu obratovanja.

VI. NADZOR

29. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo pristojni

davčni in carinski organi ter inšpektorat za okolje in prostor.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev

se kaznuje gospodarsko družbo ali samostojnega podjetni-
ka posameznika, če stori prekršek:

– če kot prodajalec goriv proda gorivo brez plačila
takse končnemu porabniku, razen če gre za prodajo doma-
čega premoga porabniku, ki ima dovoljenje za s takso neo-
bremenjeno uporabo domačega premoga v termoelektrarni,

– če kot proizvajalec goriv iz 6. člena te uredbe ne
predloži obračuna takse oziroma ga ne predloži pravoča-
sno, skladno z določili 9. člena te uredbe,

– če kot zavezanec za plačilo takse iz 12. člena te
uredbe ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napo-
vedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja
osnove ali višine odmerjene takse (14. člen),

– če kot zavezanec za plačilo takse iz 12. člena te
uredbe ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resnič-
nost podatkov iz napovedi, predpisani čas (15. člen) in

– če kot imetnik dovoljenja iz 18. člena te uredbe ne
vodi in ne hrani predpisanih evidenc.

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Cena za enoto obremenitve je 3 SIT.

32. člen
Ministrstvo izda dovoljenje iz 18. člena te uredbe tudi

gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku posamez-
niku za uporabo goriva v obstoječi napravi, ki je začela
obratovati pred 1. oktobrom 1998 in katere največja letna

poraba energije je v obdobju od 1986 do vključno 1998
povzročila letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2 naj-
manj 10 t, če je bila vložena zahteva za izdajo dovoljenja
pred uveljavitvijo te uredbe po določbah uredbe o taksi za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni
list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98, 65/98,
51/99, 42/00 in 124/00) ali če je ministrstvo po določbah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikove-
ga dioksida za napravo že izdalo dovoljenje in gre za:

1. elektrarno, ki oddaja elektriko v visokonapetostno
prenosno omrežje,

2. napravo, ki je namenjena transportu zemeljskega
plina v transportnem plinskem omrežju,

3. napravo za izvajanje oskrbe naselij s toploto ali pli-
nom,

4. napravo za pridobivanje cementa, plavž, kupolno
peč, peč za pridobivanje in predelavo mineralnih snovi, su-
šilnik ali drugo napravo za zgorevanje goriv, v katerih materi-
al, ki se obdeluje, prihaja neposredno v stik z odpadnimi
plini, ali drugo industrijsko peč ali več takšnih manjših na-
prav, če so v istem objektu ali več objektih na isti lokaciji,

5. napravo za pridobivanje toplote, ki se uporablja za
pridelovanje kmetijskih rastlin, proizvodnjo hrane ali več tak-
šnih manjših naprav, če so v istem objektu ali več objektih
na isti lokaciji,

6. kurilno napravo v rafineriji, v kateri zgorevajo ostanki
rafinacije mineralnih olj, koristna toplota pa se uporablja za
proizvodnjo električne energije ter lastno rabo toplote v rafi-
neriji ali

7. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplote
in elektrike, ki proizvedene električne energije ne oddaja v
visoko napetostno prenosno omrežje, in sicer v deležu gori-
va za proizvodnjo toplote, ki je namenjena proizvodnemu
procesu in sočasno tudi ogrevanju proizvodnih, poslovnih
ali upravnih prostorov lastnika naprave, ali več takšnih ma-
njših naprav, če so v istem objektu ali več objektih na isti
lokaciji.

33. člen
(1) Ministrstvo v dovoljenju iz prejšnjega člena gospo-

darski družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku do-
loči največjo letno količino emisije CO2.

(2) Največja letna količina emisije CO2 iz prejšnjega
odstavka se za posamezno leto določi tako, da njena upora-
ba povzroči letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2, ki
je enaka:

– (100 – 8 x N) % količine CO2 referenčnega leta za
naprave za proizvodnjo toplotno-izolacijskih materialov,

– (92 – 8 x N) % količine CO2 referenčnega leta za
elektrarne, ki oddajajo električno energijo v visokonapeto-
stno prenosno omrežje in za napravo za transport zemelj-
skega plina v transportnem plinskem omrežju,

– (50 – 8 x N) % količine CO2 referenčnega leta za
naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto ali plinom za
delež goriva, ki je bil v referenčnem letu uporabljen za proiz-
vodnjo toplote in

– (67 – 8 x N)% količine CO2 referenčnega leta za vse
druge naprave iz prejšnjega člena,

kjer je:
– količina CO2 referenčnega leta enaka največji letni

obremenitvi zaradi emisij CO2, ki jo je povzročilo obratova-
nje naprave v obdobju od leta 1999 do leta 2002 in

– N število koledarskih let po letu 2002.
(3) Če je na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka

največja letna količina emisije CO2 negativno število se šte-
je, da za tako napravo oseba nima več dovoljenja za s takso
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neobremenjeno uporabo goriva, izdanega po določbah prej-
šnjega člena.

34. člen
(1) Za napravo, za katero je ministrstvo izdalo dovolje-

nje po določbah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida do vključno leta 2003, se v
dovoljenju za leto 2004 določi največja letna količina emisi-
je CO2 na podlagi naslednjega izračuna:

(največja letna količina emisije CO2) = (količina CO2
referenčnega leta) x ((odstotek obremenitve)

– 8 % x 3 )/100,

kjer je »odstotek obremenitve« odstotek za izračun naj-
večje letne količine emisije CO2 za leto 2002 iz prejšnjega
člena.

(2) Za vsako nadaljnje leto po letu 2004 do vključno
leta 2009 se za napravo iz prejšnjega odstavka določi najve-
čja letna količina emisije CO2 na način iz prejšnjega člena.

35. člen
(1) Za napravo, za katero je ministrstvo izdalo dovolje-

nje po določbah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida do vključno leta 2004, se za
leto 2005 določi največja letna količina emisije CO2 na
podlagi naslednjega izračuna:

(največja letna količina emisije CO2) = (količina CO2
referenčnega leta) x ((odstotek obremenitve)

– 8% x 6 )/100,

kjer je »odstotek obremenitve« odstotek za izračun naj-
večje letne količine emisije CO2 za leto 2002 iz 33. člena te
uredbe.

(2) Za vsako nadaljnje leto po letu 2005 do vključno
leta 2009 se za napravo iz prejšnjega odstavka določi najve-
čja letna količina na način iz 33. člena te uredbe.

36. člen
Če gre za veliko kurilno napravo elektrarne, ki oddaja

elektriko v visokonapetostno prenosno omrežje, v kateri se
uporablja kot gorivo domači premog, za katero je ministrstvo
izdalo dovoljenje po določbah uredbe o taksi za obremenje-
vanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida do vključno leta
2004, se za leto 2005 določi največja letna količina emisije
CO2 na podlagi naslednjega izračuna:

(največja letna količina emisije CO2) = (količina CO2
referenčnega leta) x (odstotek obremenitve)/100,

za leto 2006 in za vsako nadaljnje leto do vključno leta
2009 pa

(največja letna količina emisije CO2) = (količina CO2
referenčnega leta) x ((odstotek obremenitve)

– 12%)/100,

kjer je »odstotek obremenitve« odstotek za izračun naj-
večje letne količine emisije CO2 za leto 2002 iz 33. člena te
uredbe.

37. člen
(1) Ministrstvo lahko na podlagi vloge imetnika dovolje-

nja iz 32. člena te uredbe dovoli uporabo goriva, na katero
se nanaša dovoljenje tudi za obratovanje druge njegove
naprave.

(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka,
če na podlagi podatkov iz pisne vloge imetnika dovoljenja
ugotovi:

– da je naprava, na katero se nanaša dovoljenje, pre-
nehala obratovati, ali se je v njej zmanjšala letna poraba
goriva,

– da je naprava, za katero dovoli rabo goriva, iste vrste,
– da je naprava, za katero dovoli rabo goriva, začela

obratovati po 1. oktobru 1998 in
– da za napravo, za katero dovoli rabo goriva, ni bilo

izdano dovoljenje iz 18. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo soglaša s prenosom dovoljenja iz

32. člena te uredbe na drugo osebo, če je postala lastnik ali
upravljavec naprave, na katero se dovoljenje nanaša, in če
izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja po tej uredbi.

(4) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda novemu
lastniku ali upravljavcu naprave na podlagi njegove pisne
vloge.

38. člen
(1) Imetnik dovoljenja iz 18., 28. ali 32. člena te ured-

be in imetnik dovoljenja za s takso neobremenjeno uporabo
goriva, ki ga je izdalo ministrstvo po določbah uredbe o taksi
za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
lahko uveljavlja vračilo takse po določbah 18. člena te ured-
be za gorivo, ki je uvoženo ali prodano po 31. decembru
2002.

(2) Če zavezanec in trošarinski zavezanec prodata gori-
vo do 31. decembra 2002 porabniku, ki ima dovoljenje iz
28. ali 32. člena te uredbe ali dovoljenje, ki ga je izdalo
ministrstvo po določbah uredbe o taksi za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za to gorivo ne plačata
takse.

(3) Porabnik mora za nakup goriva iz prejšnjega odstav-
ka predložiti zavezancu ali trošarinskemu zavezancu poleg
dovoljenja tudi pisno izjavo, s katero potrjuje, da s kupljeno
količino goriva še ni presežena letna količina emisije CO2 iz
dovoljenja.

39. člen
(1) Za pokrivanje upravičenih stroškov izda ministrstvo

dovoljenje gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku
posamezniku, kadar uveljavlja upravičene stroške po
19. členu te uredbe, do 31. decembra 2009.

(2) Posamezno gospodarsko družbo ali samostojnega
podjetnika posameznika se oprosti plačila takse za obdobje
največ šestih let, pri čemer je leto 2009 zadnje leto, za
katerega se lahko uveljavlja vračilo takse.

(3) Ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali
samostojnemu podjetniku posamezniku, ki proizvaja elek-
trično energijo v napravi za soproizvodnjo toplote in električ-
ne energije iz 28. člena te uredbe za obdobje enega kole-
darskega leta, pri čemer je leto 2009 zadnje koledarsko
leto, za katero se tako dovoljenje izda.

(4) Zadnje koledarsko leto, za katero se izda dovoljenje
iz 32. člena te uredbe, je leto 2009, razen za določbo
5. točke 32. člena te uredbe, za katero velja, da je zadnje
leto 2004.

40. člen
Dovoljenje iz 19., 28. in 32. člena te uredbe izda

ministrstvo, če so za vir onesnaževanja, na katerega se
vloga za izdajo dovoljenja nanaša, izpolnjeni vsi predpisani
pogoji in zahteve iz predpisov s področja varstva okolja.
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41. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98,
65/98, 51/99, 42/00 in 124/00).

42. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-01/2000-2
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

PRILOGA 1

DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE ZA GORIVA
IN GORLJIVE ORGANSKE SNOVI

Tabela 1

Št. Gorivo oziroma gorljiva organska snov Količina ogljika, ki se pri Število enot obremenitve
zgorevanju izpusti v zrak(kg C/MJ) zaradi emisije CO2 (EO/kg,
EO/l, EO/m3 ali EO/MJ)

TEKOČA GORIVA

1 motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59 in 2710 11 70 0,0189 2,2 EO/l

2 kerozini, petroleji, reaktivno letalsko gorivo iz tarifnih oznak 2710 19 21,
2710 19 25 in 2710 19 29 0,0195 2,5 EO/l

3 dizelsko gorivo (plinska olja) iz tarifne oznake 2710 19 41, 2710 19 45
in 2710 19 49 0,0202 2,6 EO/l

4 kurilno olje EL (plinska olja) iz tarifnih oznak 2710 19 41, 2710 19 45
in 2710 19 49 0,0202 2,6 EO/l

5 težka kurilna olja iz tarifnih oznak 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65,
2710 19 69 in 2710 19 99 0,0212 3,1 EO/kg

6 utekočinjen naftni plin iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 12 11,
2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, in 2711 13 97 0,0172 2,9 EO/kg

PLINASTA GORIVA

7 zemeljski plin iz tarifne oznake 2711 21 00 0,0153 1,9 EO/Sm3 (*)

8 plavžni plin, naftni plin, koksni plin iz tarifne oznake 2711 29 00 - 0,06 EO/MJ

TRDNA GORIVA

9 antracit iz tarifnih oznak 2701 11 10 in 2701 11 90 0,0268 2,9 EO/kg

10 koks iz tarifnih oznak 2704 00 19, 2704 00 30 in 2704 00 90 0,0258 2,7 EO/kg

11 črni premog iz tarifnih oznak 2701 12 90, 2701 19 00 in 2701 20 00 0,0269 2,5 EO/kg

12 rjavi premog, lignit iz tarifnih oznak 2702 10 00 in 2702 20 00 0,0286 1,2 EO/kg

13 lignit (domači) 0,0276 1,0 EO/kg

GORLJIVE ORGANSKE SNOVI

14 etan iz tarifnih oznak 2711 19 00, 2711 29 00 in 2901 10 10 0,0168 2,9 EO/kg

15 odpadna mineralna olja iz tarifnih oznak 2710 91 00 in 2710 99 00 0,0200 2,6 EO/kg

16 odpadna rastlinska in živalska olja in masti iz tarifne oznake 15 22 00 0,0200 2,6 EO/kg

17 ostanki iz proizvodnje kemične industrije ali sorodnih industrij, komunalni
in drugi odpadki iz tarifne oznake 38 25 0,0290 1,0 EO/kg

(*) Sm3 – standardni m3.
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VSEBNOST GORLJIVEGA OGLJIKA V GORLJIVIH ORGANSKIH SNOVEH IN LETNA KOLIČINA SNOVI, DO KATERE
SE ENOT OBREMENITVE NE DOLOČA

Tabela 2

Gorljiva organska snov Količina ogljika, ki se pri zgorevanju Letna količina gorljive
izpusti v zrak (kg C/MJ) organske snovi (kg/leto)

0.005 1.000

PRILOGA 2

Obrazec 1: Taksa-obr

OBRAČUN TAKSE ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

ZA DAVČNO OBDOBJE .............................

ZAVEZANEC ZA PLAČILO TAKSE (ime in priimek oziroma naziv):

SEDEŽ/PREBIVALIŠČE: ................................................................................

DAVČNA ŠTEVILKA: ................................................................................

MATIČNA ŠTEVILKA: ................................................................................

Zap.št. VRSTA GORIVA Količina Skupaj taksa v tolarjih
(v kg oziroma v m3)

Vrsta goriva:
1. Plavžni plin, naftni plin ali koksni plin
2. Antracit
3. Koks
4. Črni premog
5. Rjavi premog
6. Lignit

Potrjujem resničnost podatkov.

V ............................... dne ....................................

Podpis zavezanca za plačilo takse oziroma odgovorne osebe: ...................................
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4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v
Ljubljani v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS-I, št. 17/91 in 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 izdala

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan«
v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

1. člen
V odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v

Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92,
65/99 in 71/02) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako,
da se glasi:

»Upravni odbor Instituta ima enajst članov, od katerih
imenujejo:

1. tri člane Vlada Republike Slovenije na predlog mini-
strstva, pristojnega za znanost;

2. enega člana Univerza v Ljubljani;
3. Institut:
– tri člane iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in

razvojnih projektov iz Instituta,
– enega člana iz kolektiva zaposlenih v Institutu;
4. tri člane Gospodarska zbornica Slovenije iz vrst upora-

bnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri po-
vezovanju raziskovalne dejavnosti Instituta z gospodarstvom.«.

2. 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.«.

3. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-11/2001-5
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4532. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za
mobilnost in evropske programe izobraževanja
in usposabljanja

Na podlagi petega odstavka 28. in 81. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96, 23/96, 22/02, 64/02 in 101/02 – odl.

US) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00,
30/01 in 52/02) ter sklepa Vlade Republike Slovenije o
sprejemu sklepa Pridružitvenega sveta Evropskih skupnosti,
št. 900-20/99-2 z dne 28. 7. 2000 in št. 900-20/2001-1
z dne 28. 6. 2001 je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost

in evropske programe izobraževanja
in usposabljanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen ustanovitve)

Javni zavod Center za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: za-
vod) se ustanovi z namenom, da se zagotovi opravljanje
strokovno tehničnih in administrativnih nalog za posredova-
nje programov Evropskih skupnosti na področju izobraževa-
nja in usposabljanja ter za zagotavljanje študijske mobilnosti,
ki jih izvaja kot javno službo.

2. člen
(ustanoviteljstvo)

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Re-

publike Slovenije.
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v

sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.

3. člen
(ime, sedež in pečat)

Ime zavoda: Center za mobilnost in evropske progra-
me izobraževanja in usposabljanja.

Skrajšano ime: CMEPIUS.
Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Republic

of Slovenia for mobility and Europen Educational and Trai-
ning Programmes.

Skrajšano ime v angleščini je: SCMEETP.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
Naslov sedeža je: Ob železnici 16, Ljubljana.
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in

pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.

II. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
(javna služba)

Zavod izvaja kot javno službo v skladu z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02) naslednje dejavnosti:

– L 75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture
in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega
zavarovanja,

–  L 75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– O 92.511 Dejavnost knjižnic.

5. člen
(druge dejavnosti)

Zavod opravlja naslednje dejavnosti, namenjene oprav-
ljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen:
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– DE 22.110 Izdajanje knjig,
– DE 22.130 Izdajanje revij in periodike,
– DE 22.150 Drugo založništvo,
– K 72.400 Omrežne podatkovne storitve,
– K 72.300 Obdelava podatkov,
– K 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K 74.843 Druge poslovne dejavnosti d.n.,
– M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.

6. člen
(način izvajanja dejavnosti)

Zavod izvaja dejavnosti javne službe tako, da pridobiva
in posreduje podatke o vsebini in načinu ter pogojih izvaja-
nja programov izobraževanja in usposabljanja Evropskih sku-
pnosti in pridobljena sredstva iz proračuna Evropske sku-
pnosti preko razpisov podeljuje prijavljenim kandidatom za
sodelovanje v teh programih oziroma posreduje študijsko
izmenjavo študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev
ter krije tovrstne stroške.

Zavod izvaja strokovno tehnične in administrativne na-
loge mobilnostnih programov in štipendiranja, ki jih financira
ministrstvo, pristojno za šolstvo.

III. ORGANI IN ORGANIZACIJA

7. člen
(organi)

Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe za posamezna stro-

kovna področja, ki se jih opredeli s statutom.

8. člen
(sestava upravnega odbora)

Zavod upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja sedem
članov, od katerih:

– štiri člane imenuje ustanovitelj, od tega dva na pred-
log ministrstva, pristojnega za šolstvo, enega na predlog
ministrstva, pristojnega za delo in enega na predlog mini-
strstva, pristojnega za finance,

– enega člana izvolijo delavci zavoda,
– dva člana imenuje ustanovitelj iz vrst socialnih par-

tnerjev na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in Obrt-
ne zbornice Slovenije.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, z mož-
nostjo ponovnega imenovanja.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slo-
venije, način izvolitve predstavnikov delavcev zavoda pa se
določi s statutom zavoda.

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma
izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče
direktor zavoda.

9. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

Upravni odbor:
– sprejema splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem

sklepom in statutom,
– sprejema petletni program dela in razvoja zavoda v

soglasju z ustanoviteljem in letne delovne programe,
– spremlja uresničevanje petletnega programa dela in

razvoja zavoda in letnih delovnih programov,

– sprejema finančni načrt, zaključni račun in poslovno
poročilo,

– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih,
– na predlog direktorja sprejema izhodišča za sistemi-

zacijo delovnih mest in
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem za-

voda.

10. člen
(imenovanje direktorja)

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor s
soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja je pet let, po preteku te dobe pa je
lahko ponovno imenovan.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en tuji svetovni jezik.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi

s statutom zavoda.

11. člen
(pristojnosti direktorja)

Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog petletnega programa dela in razvoja

zavoda in letnih delovnih programov,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvaja-

nje,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug

organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni proces,
– skrbi za izvajanje odločitev upravnega odbora,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delav-

cev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom

in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru

in ustanovitelju.

12. člen
(strokovni svet)

Strokovni svet je posvetovalni organ, ki obravnava vpra-
šanja s področja strokovnega dela zavoda in pripravlja stro-
kovne podlage za petletni program dela in razvoja zavoda.
Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti zavoda.

Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in
trajanje mandatov strokovnega sveta se uredijo s statutom.

13. člen
(organizacija zavoda)

Zavod je organiziran enovito, način delovanja služb
zavoda se podrobneje določi s statutom.
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IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA

14. člen
(ustanovitveno premoženje)

Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v
obsegu, s katerim je upravljala Služba za programe Evrop-
ske unije Centra Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje in ga izkazuje v otvoritveni bilanci na dan 1. januarja
2002.

15. člen
(viri financiranja)

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejav-
nosti:

– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij in daril,
– iz drugih virov.

16. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja

zavodu iz državnega proračuna oziroma si jih pridobi iz evrop-
skega proračuna za izvajanje javne službe po tem sklepu se
določi z letno pogodbo o financiranju zavoda na podlagi
letnega programa dela in finančnega načrta.

17. člen
(razpolaganje s sredstvi)

Zavod samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si
jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in
storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziro-
ma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako
drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo daroval-
ca ter v okviru veljavnega programa dela.

18. člen
(obseg odgovornosti zavoda)

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine denar-
nih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejav-
nosti ne glede na njihov vir.

Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s
prihodki iz lastne dejavnosti.

19. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)

Ustanovitelja odgovarja za obveznosti zavoda, ki so
povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih
zagotavlja zavodu v skladu s 16. členom tega sklepa.

20. člen
(poraba presežka prihodka)

Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.

21. člen
(kritje primanjkljaja)

O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na pre-
dlog upravnega odbora.

22. člen
(nadzor nad delom)

Nadzor nad delom zavoda izvaja ministrstvo, pristojno
za šolstvo.

Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda izvaja mini-
strstvo, pristojno za finance oziroma računsko sodišče.

Zavod je dolžan:
– pripraviti letno poročilo o izvajanju letnega delovnega

programa in finančni načrt ter program dela in jih predložiti
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo in ministrstvu, pristojne-
mu za finance,

– pripraviti računovodske izkaze v skladu z zakonom o
računovodstvu in jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za
finance,

– pripraviti petletno poročilo o izvajanju petletnega pro-
grama dela in razvoja zavoda in ga predložiti ustanovitelju.

23. člen
(vodenje poslovanja)

Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence
oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in dru-
gimi sredstvi kot posredni proračunski porabnik v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, za-
konom o javnih financah, zakonom o finančnem poslovanju
podjetij in zakonom o računovodstvu ter predpisi, izdanimi
na njihovi podlagi.

Zavod ima en žiro račun pri organizaciji, ki opravlja
plačilni promet za pravne osebe javnega prava.

V. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
(javnost dela)

Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost
direktor ali oseba, ki jo pooblasti.

Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinarjem
in drugim predstavnikom javnosti ter zainteresiranim kandi-
datom.

Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s statu-
tom zavoda.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(konstituiranje upravnega odbora)

Upravni odbor zavoda se konstituira v 30 dneh po
uveljavitvi tega sklepa.

26. člen
(sprejetje statuta)

Statut zavoda mora biti sprejet v roku 60 dni po uvelja-
vitvi tega sklepa.

27. člen
(sporazum o prevzemu premoženja in kadra)

V 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa skleneta direktor
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in
v. d. direktorja zavoda sporazum o prevzemu premoženja, ki
je do sedaj bil sestavni del premoženjske bilance Centra
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, kadra in stro-
škov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter tekoče
poslovne dokumentacije in arhivskega gradiva ter ga posre-
dujeta v soglasje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo.
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Prenos se opravi najkasneje v 15 dneh po prejemu
soglasja ministrstva, pristojnega za šolstvo.

28. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-07/2002-1
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

4533. Odločba o imenovanju na funkcijo državne
pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na
zunanjem oddelku na Ptuju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije po predhodnem mne-
nju generalnega državnega pravobranilca na predlog minis-
tra za pravosodje št. 111-56/02 z dne 23. 9. 2002, na 89.
seji dne 26. 9. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Ivica Čas, rojena 27. 12. 1950, se imenuje na funkcijo
državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na zu-
nanjem oddelku na Ptuju, za dobo osmih let.

Št. 116-5/2002
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4534. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, šte-
vilka 111-48/02-0515 z dne 2. 10. 2002 na 92. seji dne
10. 10. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Jože Kozina, rojen 22. 12. 1960, zaposlen v Okrož-
nem državnem tožilstvu v Ljubljani, se i m e n u j e na
funkcijo pomočnika okrožnega državnega tožilca pri Okrož-
nem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 115-26/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4535. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, šte-
vilka 111-48/02-0515 z dne 2. 10. 2002 na 92. seji dne
10. 10. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Sonja Breznik, rojena 20. 4. 1972, zaposlena v Okrož-
nem državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na funkcijo
pomočnice okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 115-25/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik

4536. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, šte-
vilka 111-48/02-0515 z dne 2. 10. 2002 na 92. seji dne
10. 10. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Maša Podlipnik, rojena 30. 11. 1970, zaposlena v
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na fun-
kcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
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Št. 115-27/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4537. Odločba o imenovanju na funkcijo vrhovne
državne tožilke pri Državnem tožilstvu Republike
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01
in 52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje, številka 111-48/02-0515 z dne 2. 10. 2002
na 92. seji dne 10. 10. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Barbara Knol Drobnič, rojena 25. 3. 1955, zaposlena
v Državnem tožilstvu Republike Slovenije, se imenuje na
funkcijo vrhovne državne tožilke pri Državnem tožilstvu Re-
publike Slovenije.

Št. 115-23/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4538. Odločba o imenovanju na funkcijo okrožnega
državnega tožilca pri Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01
in 52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje, številka 111-48/02-0515 z dne 2. 10. 2002
na 92. seji dne 10. 10. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Jože Levašič, rojen 28. 9. 1965, zaposlen v Okrož-
nem državnem tožilstvu v Kopru, se imenuje na funkcijo
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem državnem tožil-
stvu v Kopru.

Št. 115-24/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4539. Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega
prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni
izterjavi in sklepov za zavarovanje izpolnitve
davčne obveznosti

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za
finance

P R A V I L N I K
o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega prometa
v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi

in sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne
obveznosti

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa način ravnanja izvajalcev plačilnega

prometa in Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljnjem besedilu: izvajalci plačilnega prometa) v zvezi z
izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za zavaro-
vanje izpolnitve davčne obveznosti.

II. RAVNANJE IZVAJALCA PLAČILNEGA PROMETA PO
PREJEMU SKLEPA O PRISILNI IZTERJAVI

2. člen
Ko izvajalec plačilnega prometa prejme sklep o prisilni

izterjavi, zarubi sredstva na vseh dolžnikovih računih pri izva-
jalcu plačilnega prometa do višine dolga, navedenega v
sklepu o prisilni izterjavi.

Izvajalec plačilnega prometa prenese sredstva z dol-
žnikovega transakcijskega računa na predpisane davčne
račune po prejemu obvestila o izvršljivosti sklepa o prisilni
izterjavi.

3. člen
Izvajalec plačilnega prometa izvrši sklep o prisilni izter-

javi iz sredstev na dolžnikovih računih iz vseh sredstev v
vseh valutah, pri čemer sredstva v tuji valuti preračuna v
tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan plačila.

4. člen
Iz rubeža so izvzeta sredstva, na katera s prisilno izter-

javo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ni mogo-
če seči.

5. člen
Po prejemu sklepa o prisilni izterjavi izvajalec plačilne-

ga prometa preveri, ali ima dolžnik pri njem odprt račun. Če
izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da je račun ukinjen ali
če izvajalec plačilnega prometa ne vodi računov dolžnika,
lahko ugovorja, da dolžnik pri njem nima računa in vrne
sklep o prisilni izterjavi davčnemu organu oziroma drugemu
izdajatelju sklepa o prisilni izterjavi.

Če je na prvem mestu naveden izvajalec plačilnega
prometa, pri katerem ima dolžnik le devizni transakcijski
račun, izvajalec plačilnega prometa sporoči to drugim izva-
jalcem plačilnega prometa, navedenim v sklepu o prisilni
izterjavi. Kot primarni izvajalec plačilnega prometa se šteje
naslednji v sklepu navedeni izvajalec plačilnega prometa.



Stran 9978 / Št. 91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
Izvajalec plačilnega prometa zarubi sredstva na računih

dolžnika, in sicer najprej v breme transakcijskega računa,
če na tem računu ni sredstev v višini, navedenih na sklepu,
pa še v breme drugih računov zavezanca ali iz sredstev iz
naslova pogodb o vezavi sredstev z izvajalcem plačilnega
prometa.

7. člen
Izvajalci plačilnega prometa takoj po prejemu sklepa o

prisilni izterjavi (še isti dan) zarubljena sredstva na računih
dolžnika v višini davčnega dolga prenesejo na račun pri
izvajalcu plačilnega prometa, ki je v sklepu o prisilni izterjavi
naveden na prvem mestu (v nadaljevanju: primarni izvajalec
plačilnega prometa).

Ne glede na prejšnji odstavek, izvajalec plačilnega pro-
meta ne prenese sredstev iz deviznih računov, dokler ne
pridobi podatka, da tolarska sredstva pri primarnem izvajal-
cu plačilnega prometa ali drugih izvajalcih plačilnega prome-
ta ne zadoščajo za poplačilo dolga po sklepu o prisilni
izterjavi. Navedeni podatek pridobi izvajalec plačilnega pro-
meta pri primarnem izvajalcu plačilnega prometa.

Sredstva drugih izvajalcev plačilnega prometa se pre-
našajo na transakcijski račun dolžnika pri primarnem izvajal-
cu plačilnega prometa vse do obvestila primarnega izvajalca
plačilnega prometa, da izvajalci plačilnega prometa prene-
hajo s prenosi sredstev na transakcijski račun primarnega
izvajalca plačilnega prometa.

8. člen
Primarni izvajalec plačilnega prometa, ki vodi transak-

cijski račun dolžnika:
– zarubi sredstva do višine dolga po sklepu;
– po prejemu obvestila o izvršljivosti sklepa o prisilni

izterjavi izvršuje prenose sredstev na predpisane račune,
navedene v sklepu o prisilni izterjavi;

– obračunava zamudne obresti in izvrši njihov prenos
na predpisane račune;

– obvesti druge izvajalce plačilnega prometa, ko tolar-
ska sredstva na transakcijskem računu primarnega izvajalca
plačilnega prometa zadoščajo za poplačilo dolga po sklepu
o prisilni izterjavi;

– obvesti davčni organ oziroma drugega izdajatelja skle-
pa o prisilni izterjavi in druge izvajalce plačilnega prometa, ki
nakazujejo sredstva na primarni račun, da sredstva zadošča-
jo za pokritje dolga z zamudnimi obrestmi in da prenehajo z
nakazili zarubljenih sredstev.

9. člen
Primarni izvajalec plačilnega prometa po izvršenem pre-

nosu sredstev drugih izvajalcev plačilnega prometa in sred-
stev iz drugih računov pri primarnem izvajalcu plačilnega
prometa izvaja rubež sredstev v višini dolga po sklepu o
prisilni izterjavi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do po-
polne izvršitve sklepa.

Če sredstva na računih pri primarnem izvajalcu plačil-
nega prometa zadoščajo za pokritje dolga, primarni izvajalec
plačilnega prometa obvesti davčni organ oziroma drugega
izdajatelja sklepa o prisilni izterjavi in druge izvajalce plačil-
nega prometa, da sredstva zadoščajo in naj prenehajo z
nakazili sredstev na transakcijski račun primarnega izvajalca
plačilnega prometa.

10. člen
Primarni izvajalec plačilnega prometa nakazuje zarub-

ljena sredstva po sklepu o prisilni izterjavi tako, da se od
skupno prisilno izterjanih obveznosti najprej poravnajo stro-

ški prisilne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni davek
in denarne kazni.

11. člen
Izvajalci plačilnega prometa prenehajo rubiti in izvrše-

vati sklep o prisilni izterjavi po prejemu sklepa o ustavitvi
postopka prisilne izterjave, izdanega v primerih, določenih v
zakonu, ki ureja davčni postopek.

Izvajalci plačilnega prometa prenehajo rubiti in izvrše-
vati sklep o prisilni izterjavi po prejemu obvestila o odložitvi
postopka prisilne izterjave za čas, ko je dolžniku dovoljen
odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga oziroma za
čas, ko je zavezancu do odločitve o pritožbi odložena prisil-
na izterjava.

Če v enem letu po prejemu sklepa o prisilni izterjavi na
dolžnikovih računih ni nobenega priliva sredstev, primarni
izvajalec plačilnega prometa vrne sklep davčnemu organu
oziroma drugemu izdajatelju sklepa o prisilni izterjavi.

12. člen
Če prejme izvajalec plačilnega prometa v izvršitev več

sklepov o prisilni izterjavi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem
redu, kot so prispeli.

Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva pre-
dnostni vrstni red, določen s posameznimi zakoni.

13. člen
Če izvajalec plačilnega prometa izvršuje sklepe o prisil-

ni izterjavi po zakonu, ki ureja davčni postopek in sklepe o
izvršbi, izdane po zakonu o izvršbi, imajo pri poplačilu pre-
dnost pred ostalimi dolgovi dolžnika davčni dolg in stroški
prisilne izterjave, razen pred dolgovi iz naslova zakonite
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušene-
ga zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali
odškodnine zaradi smrti preživljalca.

Če se s sklepom o prisilni izterjavi izterjuje denarna
kazen, imajo pri poplačilu prednost v smislu prejšnjega od-
stavka samo stroški prisilne izterjave, ne pa tudi sama denar-
na kazen.

III. RAVNANJE IZVAJALCA PLAČILNEGA PROMETA
PO PREJEMU SKLEPA ZA ZAVAROVANJE IZPOLNITVE

DAVČNE OBVEZNOSTI

14. člen
Z začasnim sklepom za zavarovanje izpolnitve davčne

obveznosti, opremljenim s klavzulo o izvršljivosti, se izvajal-
cu plačilnega prometa naloži, da sredstva na računih dolžni-
ka ne izplača dolžniku, dolžniku pa prepove razpolaganje s
sredstvi na računih.

Izvajalec plačilnega prometa začasni sklep za zavarova-
nje izpolnitve davčne obveznosti izvrši takoj po prejemu.

15. člen
Izvajalec plačilnega prometa izvrši začasni sklep za

zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti po določbah 3.,
4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.

IV. POROČANJE O DOSPELIH NEPORAVNANIH
OBVEZNOSTIH

16. člen
O stanju zarubljenih sredstev izvajalec plačilnega pro-

meta obvesti pristojni davčni organ oziroma drug organ na
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dan prejema sklepa o prisilni izterjavi, zatem pa ob vsaki
spremembi stanja, vendar ne več kot enkrat na dan.

17. člen
Izvajalec plačilnega prometa obvesti davčni organ o

neporavnanih zneskih po posameznem sklepu o prisilni iz-
terjavi ob vsaki spremembi zneskov. V obvestilu za vsak
sklep posebej navede zneske po posameznih računih, dolo-
čenih z odredbo o računih in načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,
št. 49/02).

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Izvrševanje sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za za-

varovanje izpolnitve davčnih obveznosti, ki se že izvršujejo,
se nadaljuje po določbah tega pravilnika.

19. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha

uporabljati 6. člen odredbe o dajanju podatkov za vodenje
davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju
davkov za pravne osebe (Uradni list RS, št. 26/96).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2003.

Št. 19818/02
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

USTAVNO SODIŠČE

4540. Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu
zazidalnega načrta za centralno območje
Radovljice v delu, ki na območju kareje M
predvidevata rezervat, ki se obdela na osnovi
posebnega natečaja

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marije Mlekuš iz Nove Gori-
ce, ki jo zastopa Bogdana Žigon, odvetnica v Ljubljani, na
seji dne 9. 10. 2002

o d l o č i l o:

Člen 4 odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovlji-
ce (Uradni vestnik Gorenjske, št. 39/99) se v delu, ki na
območju kareja M predvideva rezervat, ki se obdela na
osnovi posebnega natečaja, razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija 4. člen odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za

centralno območje Radovljice (v nadaljevanju: odlok) v de-
lu, ki na območju kareja M predvideva rezervat, ki se obde-
la na osnovi posebnega natečaja, do takrat pa ohranja
obstoječi objekt, kateremu ni možno spreminjati namem-
bnosti in so na njem dopustna le vzdrževalna dela. Po
28. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevan-
ju: ZUN) naj bi zazidalni načrt določal pogoje za posege v
prostor in druge zahteve v zvezi s prostorskim načrtova-
njem na območju tako, da je na njegovi podlagi možno
izdati lokacijsko dovoljenje. ZUN tudi v 29. členu predpisu-
je pogoje in zahteve, ki so določeni v prostorskem izved-
benem načrtu. Po 30. členu ZUN se pogoji in zahteve
določijo z zazidalno situacijo, ki vsebuje pogoje za funkcio-
nalne in oblikovalske rešitve območja ter rešitve prometne-
ga, energetskega, vodnega in kanalizacijskega omrežja in
omrežja zvez. Javni natečaj naj bi ZUN sicer predvideval v
določbah od 34. do 36. člena, vendar v drugačnem pome-
nu, kot ga ureja odlok. Po ZUN naj bi se namreč za zazidal-
ne načrte praviloma pripravile variantne strokovne rešitve,
pridobljene z javnim natečajem, te strokovne rešitve pa so
nato podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. V
nasprotju s tem naj bi odlok v izpodbijanem delu predvide-
val izvedbo posebnega natečaja za ureditev rezervata, če-
prav ni mogoče ugotoviti niti, ali gre za javni, interni ali
drugačen natečaj. Ker odlok predvideva območje rezerva-
ta, ki bo prostorsko in oblikovno urejen šele na podlagi
takšnega natečaja, je v neskladju z določbami 28., 29.,
30., 34. in 36. člena ZUN. Pobudnica navaja, da je sola-
stnica nepremičnin na območju rezervata. Njeno gospo-
darsko poslopje naj bi se delno nahajalo na območju rezer-
vata in hkrati na območju izven njega, s tem, da je na
zemljišču izven rezervata načrtovan nov objekt. Za njeno
gospodarsko poslopje naj torej ne bi bilo mogoče ugotoviti
katera prostorska ureditev velja zanj, zato je odlok v tem
delu pomanjkljiv in ga ni mogoče izvajati. Pobudnica pre-
dlaga, naj ustavno sodišče izpodbijano določbo odloka
odpravi.

2. Občina Radovljica na navedbe pobudnice ni odgo-
vorila.

B)
3. Pobudnica je solastnica nepremičnin na območju

kareja M, ki je predmet urejanja izpodbijanega dela odloka
in za njeno gospodarsko poslopje velja izpodbijana prostor-
ska ureditev, zato izkazuje pravni interes. ustavno sodišče je
pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.

4. Odlok v 4. členu predvideva na območju kareja M
rezervat, ki se obdela na osnovi posebnega natečaja. Do
takrat ohranja obstoječi objekt, ki mu ni mogoče spreminjati
namembnosti, na njem pa so dopustna vzdrževalna dela.

5. Po tretjem odstavku 29. člena ZUN se v prostor-
skem izvedbenem načrtu določijo prostorski pogoji za reali-
zacijo planskih odločitev ter na njihovi podlagi razčlenijo in
prikažejo: vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi ob-
močji; rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih
značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje;
rešitve za varstvo in izboljševanje bivalnega in delovnega
okolja; potrebne vodnogospodarske ureditve; zasnove ure-
ditve zelenih površin; načrt gradbenih parcel; tehnični ele-
menti za zakoličenje objektov in parcel; ocena stroškov za
izvedbo načrta in etape izvajanja načrta. To pomeni, da
prostorski izvedbeni načrt lahko predvideva etapnost predvi-
denih prostorskih ureditev. V tem primeru prostorski izved-
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beni načrt razčleni posamezne gradbene in funkcionalne
celote, ki se gradijo v etapah, ter določi zaporednost realiza-
cije posameznih celot, ki se gradijo v skladu s prostorskimi
pogoji, ki jih v takem primeru določa za posamezno etapo.

6. Odlok območja rezervata ne ureja kot gradbeno in
funkcionalno celoto, ki se bo gradila v zaporedni etapi, saj
zanjo sploh ne določa prostorskih pogojev za realizacijo.
Načrtuje le kasnejšo prostorsko ureditev tega območja na
podlagi rešitev, ki bodo pridobljene po izvedbi posebnega
natečaja. Ker odlok v tem delu nima določenih prostorskih
pogojev za realizacijo planskih odločitev, je v nasprotju s
tretjim odstavkom 29. člena ZUN.

7. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijane določ-
be odloka, vendar pri tem ni navedla škodljivih posledic, ki
bi jih bilo treba odpraviti, zato je ustavno sodišče odlok v
izpodbijanem delu razveljavilo. Ker je ustavno sodišče odlok
v tem delu razveljavilo že zaradi neskladnosti s tretjim od-
stavkom 29. člena ZUN, ni ocenjevalo še njegove skladno-
sti z določbami 28., 30., 34. in 36. člena ZUN.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-127/00-8
Ljubljana, dne 9. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4541. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka 15.
člena pravilnika o lovskogospodarskih načrtih in
letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo, ki se
glasi: »in strokovnih organizacij s področja
varstva narave in kmetijstva«

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Lovske zveze Slovenije, ki
jo zastopata Miro Senica in Anton Nosan, odvetnika v Ljub-
ljani, na seji dne 9. oktobra 2002

o d l o č i l o:

1. V 15. členu pravilnika o lovskogospodarskih načrtih
in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo (Uradni list RS, št.
27/99 in 109/01) se razveljavi del prvega odstavka, ki se
glasi: “in strokovnih organizacij s področja varstva narave in
kmetijstva”.

2. V preostalem delu pravilnik o lovskogospodarskih
načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo ni v neskla-
dju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica Lovska zveza Slovenije izpodbija pravil-

nik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodar-
jenja z divjadjo (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga je minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: minister)
izdal na podlagi 38. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu

divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in
nasl. – v nadaljevanju: ZVGLD) in tedaj veljavnega drugega
odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94 in nasl. – ZUpr). Zatrjuje, da izpodbijani pravilnik krši
2., 120. in 153. člen ustave, saj 38. člen ZVGLD ne daje
ministru pooblastila oziroma podlage za njegovo izdajo. Po-
leg tega naj bi izpodbijani pravilnik po vsebini presegel okvir
zakonske materije, saj v 15. členu določa drugačen način
sprejemanja in potrjevanja lovskogospodarskih načrtov in
letnih načrtov gospodarjenja z divjadjo, kot je predviden v
ZVGLD. Svoj pravni interes pobudnica utemeljuje z dej-
stvom, da je na podlagi določb ZVGLD krovna organizacija
slovenskega lovstva, v katero se, preko sedemnajstih zvez
lovskih družin, obvezno združuje 415 lovskih družin, poleg
tega pa je tudi neposredna upravljalka dveh lovišč (“Ljubljan-
ski vrh” in “Žitna gora”). ustavnemu sodišču predlaga, naj
izpodbijani pravilnik zaradi očitne neustavnosti in nezakoni-
tosti odpravi.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: ministrstvo) odgovarja, da izpodbijani pravilnik
ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. Navaja, da je zakon o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. – v nadaljevanju:
ZG) uvedel nova načela za sonaravno gospodarjenje z goz-
dom kot ekosistemom in da se celovita obravnava gozda
lahko zagotavlja le na podlagi strokovno izdelanega progra-
ma razvoja gozdov in načrtov za gospodarjenje z gozdovi.
Glede na to morajo lovske organizacije upoštevati ZG in na
njegovi podlagi izdane predpise o gospodarjenju z divjadjo,
ki je postala na podlagi zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO) državna lastni-
na. Ministrstvo poudarja, da je z izpadom družbenega dogo-
varjanja (33. do 37. člen ZVLGD), ki je dajalo določen okvir
javnemu interesu pri izdelavi lovskogospodarskih načrtov
lovišč, nastala pravna praznina, ki jo je zapolnil izpodbijani
pravilnik. Uveljavljanje območnega načrtovanja naj bi bilo v
skladu z 31. in s 40. členom ZVLGD. Prav tako naj izpodbi-
jani pravilnik ne bi bil v nasprotju z 38. in z 41. členom
ZVGLD, saj načrtovanja v loviščih na ravni lovskogojitvenega
območja ni več mogoče zagotoviti na podlagi določb veljav-
nega zakona. Izpodbijana ureditev po mnenju ministrstva ne
posega v pridobljene pravice lovskih organizacij po zakonu,
temveč od njih zahteva le prilagoditev gospodarjenja z divja-
djo gospodarjenju z gozdom kot ekosistemom. Ministrstvo
poudarja, da izpodbijani pravilnik skupaj z ZVLGD, z ZG, z
ZVO in z zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99 in 31/00 – ZON) ter s predpisi, izdanimi na njihovi
podlagi, tvori pravno sistemsko celoto, ki zagotavlja obstoj
in razvoj vseh delov ekosistema na podlagi usklajenih intere-
sov v lovskogojitvenem območju.

B)–I
3. Po določbi 24. člena zakona o ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) mora
tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj prav-
ni interes. Ta je podan, če predpis, katerega oceno predla-
ga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma pravni položaj. Pobudnica kot neposredna uprav-
ljalka dveh lovišč izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti
in zakonitosti pravilnika o lovskogospodarskih načrtih. Ustav-
no sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogo-
je iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.

B)–II
4. ustavnopravno relevantno vprašanje, ki ga je ustav-

no sodišče obravnavalo, se nanaša na vprašanje obstoja
zakonskega pooblastila oziroma zakonske podlage za izdajo
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izpodbijanega pravilnika in posledično na vprašanje njegove
skladnosti z drugim odstavkom 120. člena ter s tretjim od-
stavkom 153. člena ustave.

5. Po drugem odstavku 120. člena ustave morajo
upravni organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi
ustave in zakona. Po določbi 153. člena ustave morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakonom. Načelo vezanosti delovanja državnih organov
na ustavo in zakon ter v tem okviru legalitetno načelo pri
izdaji podzakonskih predpisov sta kot temeljni ustavni načeli
v tesni povezanosti z načeli demokratične in pravne države
(1. in 2. člen ustave). Kar zadeva normativno dejavnost dr-
žavne uprave, pomenita, da je ta pri izdajanju podzakonskih
predpisov vsebinsko vezana na ustavo in zakon. Zakon mo-
ra biti vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih aktov.
O izvrševanju zakona lahko govorimo samo tedaj, če izvršilni
predpis ostaja v mejah razmerij, ki jih ureja zakon. Če torej
samo opisuje in razlaga zakon, potem je nedvomno vsebin-
sko odvisen akt. Upravni predpis pa sme zakonsko normo
tudi dopolnjevati, vendar samo tako daleč, da z dopolnjeva-
njem ne bo originarno urejal družbenih razmerij ali originar-
no določal nalog države. Tako mora torej zajeti samo tisto,
kar nujno izhaja iz zakonske norme, pa v njej ni izrecno
povedano. Upravni predpis sme izbrati tudi način za dosego
neke naloge, ne sme pa je originarno določiti. Upravni orga-
ni torej nimajo pravice izdajati predpisov brez vsebinske
podlage v zakonu – vendar izrecno pooblastilo v zakonu ni
potrebno. Tako imenovana izvršilna klavzula (zakonska do-
ločba, da je treba izdati take in take izvršilne predpise v
določenem roku) pomeni le, da zakonodajalec izdaje izvršil-
nih predpisov ni prepustil (v celoti) presoji izvršilne oblasti,
temveč ji je z zakonom naložil, da določena vprašanja mora
urediti, in da ji je za to določil tudi rok (tako ustavno sodišče
že v odločbi št. U-I-305/96 z dne 22. 4. 1999, OdlUS VIII,
82 in odločbi št. U-I-264/99 z dne 28. 9. 2000, OdlUS IX,
226).

6. Temeljni predpis, ki ureja vprašanje lovstva (varstvo,
gojitev, lov in uporabo divjadi) ter urejanje in vzdrževanje
lovišč, je ZVGLD. Poudariti je treba, da temelji ZVGLD na
ustavi iz leta 1974, zato je v njem divjad kot del živalskega
sveta še vedno opredeljena kot družbena lastnina in kot
dobrina splošnega pomena uživa posebno varstvo. Z uvelja-
vitvijo ustave, in s tem povezanimi spremembami gospodar-
skih in socialnih razmerij, se je stanje na tem področju
spremenilo. ZVO je v 17. členu določil, da so voda, mineral-
ne surovine, prosto živeče divje živali, ribe in druge prosto
živeče oziroma prosto rastoče vodne živali in rastline lastni-
na države. ZG, ki je bil sprejet v letu 1993, pa je uvedel nova
načela za sonaravno gospodarjenje z gozdom kot ekosiste-
mom. To je način ravnanja z gozdom, ki upošteva poveza-
nost vseh njegovih sestavin, ker se le tako lahko dolgoročno
zagotavlja ohranitev pestrosti avtohtonih rastlinskih in žival-
skih vrst ter vzpostavlja biološko ravnotežje. Divjad, ki je
predmet pravne regulacije tudi v ZVGLD, je le en del gozdne-
ga ekosistema, ki zajema življenjske združbe rastlin in živali
ter njihov življenjski prostor.

7. Eno od načel pravne države (2. člen ustave) temelji
na predpostavki (domnevi), da je pravni sistem notranje
povezana celota1 in iz te predpostavke izhaja interpretacijski
argument, na podlagi katerega novejši predpis razveljavi
starejšega (lex posterior derogat legi priori). Določbe ZG, ki
drugače urejajo gospodarjenje z divjadjo, so lex posterior
glede na ureditev v ZVGLD. Minister, ki je na svojem podro-
čju dolžan zagotavljati nemoteno izvajanje zakonov, je zato v
pravilniku, ki ga je sicer izdal na podlagi 38. člena ZVGLD in

drugega odstavka 99. člena ZUpr, moral glede gospodarje-
nja z divjadjo upoštevati tudi novejše določbe ZG. Izpodbija-
ni pravilnik je torej treba ocenjevati z vidika skladnosti z
določbami obeh zakonov.

8. ZVGLD ureja lovskogospodarski načrt v členih 38
do 43. Določa, da morajo lovske organizacije, ki upravljajo
lovišče, sprejeti lovskogospodarske načrte, in sicer lovsko-
gospodarski načrt za obdobje petih let in letni načrt gospo-
darjenja z divjadjo. Načrta sta podlaga za upravljanje z lovi-
ščem. Zakon določa, da je lovskogospodarski načrt petletni
načrt varstvenih, gojitvenih in tehničnih rešitev za optimalni
način upravljanja lovišča in da je sestavni del prostorskega
načrta, ki mora biti izdelan za vsako lovišče. Dalje določa,
da lovskogospodarski načrt vsebuje zlasti opis stanja v lovi-
šču, program razvoja gospodarjenja z divjadjo z določitvijo
vrst, oceno števila in strukture divjadi, upravljanja lovišča ter
evidenco gospodarjenja. Poleg tega je v zakonu glede lov-
skogospodarskih načrtov določeno še, da morajo biti glede
števila in strukture posameznih vrst divjadi medsebojno us-
klajeni z gozdnogospodarskimi načrti in načrti o razvoju
kmetijstva v občini in da ne smejo biti v nasprotju z določba-
mi družbenega dogovora ter da jih potrjujejo občinske skup-
ščine (sedaj upravne enote) na območju, kjer je lovišče.

9. Očitek pobudnice, da je izpodbijani pravilnik izdan
brez zakonskega pooblastila, ni utemeljen. Kot že rečeno
(glej 5. točko obrazložitve), za izdajo podzakonskega pred-
pisa izrecno pooblastilo v zakonu ni potrebno, zadostuje
vsebinska podlaga. Navedene določbe ZVGLD o lovskogo-
spodarskih načrtih nedvomno terjajo od ministra izdajo pod-
zakonskega predpisa, v katerem je podrobneje razčlenjena
vsebina lovskogospodarskih načrtov, saj je le na tak način
mogoče zagotoviti enotno pripravljene načrte za vsa lovišča.
Minister je pri izdaji izpodbijanega pravilnika upošteval med-
tem nastale družbene spremembe oziroma spremembe, ki
jih je glede gospodarjenja z divjadjo uveljavil novejši ZG.
Tako je v njem poleg podrobnejše vsebine lovskogospodar-
skih načrtov določil tudi, da mora biti lovskogospodarski
načrt usklajen z desetletnim lovskogojitvenim načrtom ob-
močja (1. člen) ter da lovskogospodarski načrt potrjuje uprav-
na enota, na območju katere je lovišče, šele potem, ko
pridobi soglasje Zavoda za gozdove Republike Slovenije (v
nadaljevanju: zavod) in strokovnih organizacij s področja
varstva narave in kmetijstva (15. člen). Pobudnica meni, da
je s tem presegel vsebinski okvir zakona, saj je določil
drugačen postopek oziroma način sprejemanja in potrjeva-
nja lovskogospodarskih načrtov in letnih načrtov gospodar-
jenja z divjadjo, kot je določen v ZVGLD.

10. Po ZG so podlaga za gospodarjenje z gozdovi
program razvoja gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje
z gozdovi (6. člen). Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se
določijo pogoji za usklajeno rabo gozdov in poseganje v
gozdove ter gozdni prostor, potreben obseg gojenja in var-
stva gozdov, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja
ter pogoji za gospodarjenje z živalskim svetom (8. člen). ZG
lovnogospodarsko funkcijo razglaša za eno od funkcij goz-
dov (3. člen). V gozdnogospodarskem načrtu območja, ki je
eden izmed načrtov gospodarjenja z gozdovi, se na podlagi
bioloških kazalnikov med drugim določijo usmeritve za ohra-
njanje oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave goz-
dnih življenjskih združb ter razmerje med divjadjo in okoljem.

11. Nosilec lovskogojitvenega načrtovanja je Zavod
(drugi odstavek 12. člena). Pri izdelavi lovskogojitvenih na-
črtov sodelujejo lovci, kmetje, naravovarstveniki in drugi,
katerih dejavnost je povezana z divjadjo. V lovskogojitvenem
načrtu območja se v skladu z zakonom, na podlagi ugotov-
ljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z njenim oko-
ljem in ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskih

1 Povzeto po Pavčnik, Argumentacija v pravu, Cankarjeva založba, Ljub-
ljana 1998, str. 157
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načrtov območij, določijo cilji in usmeritve ter ukrepi za
ohranitev ogroženih populacij divjadi in za zagotovitev narav-
nega ravnotežja med divjadjo in okoljem. ZG sicer ne določa
izrecno, v kakšnem odnosu so lovskogojitveni načrti po ZG
ter lovskogospodarski načrti in letni načrti gospodarjenja z
divjadjo po ZVGLD, vendar iz navedenega jasno izhaja, da
morajo biti lovskogospodarski načrti, ki jih sprejemajo lov-
ske organizacije, usklajeni z lovskogojitvenim načrtom, ki ga
sprejme zavod. Določitev ciljev, usmeritev ter ukrepov za
ohranitev ogroženih populacij divjadi in za zagotovitev narav-
nega ravnotežja med divjadjo in okoljem, ki izhajajo iz splo-
šnejšega načrta (gozdnogospodarski načrt), ki se nato kon-
kretizira v lovskogojitvenih načrtih, je za upravljavce lovišč
obvezna in jih morajo upoštevati. Izpodbijani pravilnik s tem,
ko je določil, da morajo biti lovskogospodarski načrti v skla-
du z lovskogojitvenimi načrti, ni presegel zakonskega okvi-
ra. Ustavno sodišče je presojalo skladnost z drugim odstav-
kom 120. člena ustave le z vidika tega, kar je zatrjevala
pobudnica – to je, ali ima minister v zakonu podlago za
izdajo takšnega podzakonskega predpisa, ni pa se spuščalo
v vsebinsko presojo njegove skladnosti z vidika drugega
odstavka 120. člena ustave (2. točka izreka).

12. Utemeljen pa je očitek pobudnice v delu, ki se
nanaša na predhodno soglasje strokovnih organizacij s po-
dročja varstva narave in kmetijstva, določeno v 15. členu
izpodbijanega pravilnika. Kot že povedano ZVGLD določa,
da se usklajevanje različnih interesov v zvezi z divjadjo v
okviru lovskogojitvenih območij uresničuje z družbenim do-
govorom2 o določenih skupnih zadevah pri gospodarjenju z
divjadjo in upravljanju lovišč ter da morajo biti lovskogospo-
darski načrti glede števila in strukture posameznih vrst divja-
di medsebojno usklajeni z gozdnogospodarskimi načrti in
načrti o razvoju kmetijstva v občini in ne smejo biti v naspro-
tju z določbami družbenega dogovora. Po ZVGLD so bili
torej lovci, kmetje in naravovarstveniki v enakopravnem po-
ložaju. Ker je zagotavljanje javnega interesa z družbenim
dogovorom preživeto, je ta vprašanja uredil zakonodajalec v
ZG. Po ZG javno gospodarsko službo opravlja zavod, ki je
tudi nosilec lovskogojitvenega načrtovanja. Lovci, kmetje,
naravovarstveniki in drugi, katerih dejavnost je povezana z
divjadjo, pa pri izdelavi sodelujejo. ZG usklajevanje različnih
interesov predvideva že v fazi sprejemanja lovskogojitvenih
načrtov območij. Po javni predstavitvi osnutka desetletnega
lovskogojitvenega načrta območja, ki ga določi svet zavoda,
dajo namreč nanj mnenje pristojni organi lovskogojitvenih
območij oziroma lovske organizacije, strokovne in stanov-
ske organizacije s področja kmetijstva, Sklad kmetijskih zem-
ljišč in gozdov Republike Slovenije, organizacije, pristojne
za varstvo narave, ter lokalne skupnosti, ki ležijo na lovsko-
gojitvenem območju. Na podlagi teh mnenj izdela zavod
predlog načrta, načrt pa sprejme minister, pristojen za di-
vjad, in lovstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo
narave in urejanje prostora.3 Ker morajo biti lovskogospo-
darski načrti usklajeni z lovskogojitvenim načrtom območja,
je določitev predhodnega soglasja zavoda logična, ne daje
pa navedeno zakonske podlage ureditvi v pravilniku, po
kateri je za potrditev lovskogospodarskega načrta s strani
upravne enote potrebno predhodno soglasje strokovnih or-
ganizacij s področja varstva narave in kmetijstva. Ustavno

sodišče je zato v tem delu izpodbijani pravilnik razveljavilo,
ker je v neskladju z drugim odstavkom 120. člena ustave
(1. točka izreka).

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-228/99
Ljubljana, dne 9. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

2 Tega so sklepale lovske organizacije, ki so upravljale lovišča, gozdno-
gospodarske organizacije združenega dela, kmetijske organizacije združenega
dela, kmetijske zemljiške skupnosti, samoupravne organizacije s področja vo-
dnega gospodarstva, varstva okolja, druge samoupravne interesne skupnosti ter
občinske skupščine (34. člen).

3 Člen 20 pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij (Uradni list
RS, št. 27/99 in nasl.), ki ga je minister izdal na podlagi 16. člena ZG.

4542. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti tretjega odstavka 181.
člena, 2. točke prvega odstavka 182. člena,
tretjega in četrtega odstavka 266. člena, 270.
člena, 271. člena, 272. člena, drugega
odstavka 273. člena, drugega in tretjega
odstavka 282. člena ter 288. člena zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in
21/02) ter o začasnem zadržanju 1. točke
drugega odstavka 282. člena zakona o
zavarovalništvu, kolikor se nanaša na ukrep iz
tretjega odstavka 181. člena zakona
o določitvi načina izvršitve

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, na seji dne
17. oktobra 2002

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
tretjega odstavka 181. člena, 2. točke prvega odstavka
182. člena, tretjega in četrtega odstavka 266. člena, 270.
člena, 271. člena, 272. člena, drugega odstavka 273.
člena, drugega in tretjega odstavka 282. člena ter 288.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in
21/02) se sprejme.

2. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševa-
nje tretjega odstavka 181. člena, 2. točke prvega odstavka
182. člena, tretjega in četrtega odstavka 266. člena,
270. člena, 271. člena, 272. člena, drugega odstavka
273. člena, 2. točke drugega odstavka, tretjega in četrtega
odstavka 282. člena ter 288. člena zakona o zavaroval-
ništvu, se zavrne.

3. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje 1. točke
drugega odstavka 282. člena zakona o zavarovalništvu, koli-
kor se nanaša na ukrep iz tretjega odstavka 181. člena
zakona. V preostalem delu se predlog za zadržanje izvrševa-
nja te določbe zavrne.

4. Pobudnica lahko v roku petnajst dni od vročitve tega
sklepa zoper odločbo Agencije za zavarovalni nadzor št.
30200-991/02 z dne 17. 7. 2002 vloži tožbo na vrhovno
sodišče. Vrhovno sodišče o tožbi odloči v roku trideset dni.

5. Do pravnomočnosti odločitve iz prejšnje točke izre-
ka se prekine postopek za odvzem dovoljenja Zavarovalnici
Triglav, začet z odločbo Agencije za zavarovalni nadzor št.
30200-1640/02 z dne 19. 9. 2002.
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6. Zadržanje izvrševanja iz 3. točke izreka začne učin-
kovati z dnem vročitve tega sklepa Državnemu zboru.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica v pobudi in v dopolnitvi pobude z dne

3. 10. 2002 izpodbija tretji odstavek 181. člena, 2. točko
prvega odstavka 182. člena, tretji in četrti odstavek
266. člena, 270. člen, 271. člen, 272. člen, drugi odsta-
vek 273. člena, drugi in tretji odstavek 282. člena ter
288. člen zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar).
Navaja, da je agencija z odredbo ugotovila, da pobudnica ni
omogočila pregleda poslovnih knjig ter da je ovirala opravlja-
nje nadzora nad njenim poslovanjem, zaradi česar je nad-
zornemu svetu družbe z odredbo o dodatnem ukrepu (na
podlagi tretjega odstavka 181. člena ZZavar) naložila, naj
razreši člana uprave. O ugovoru pobudnice zoper navedeno
odredbo je agencija izdala odločbo št. 30200-991/02 z
dne 17. 7. 2002. Zoper njo je pobudnica vložila tožbo.
Upravno sodišče je tožbo s sklepom zavrglo, prav tako pa je
pritožbo pobudnice zoper ta sklep zavrnilo tudi vrhovno
sodišče. Slednje je enako kot tudi prvostopenjsko sodišče
presodilo, da izpodbijana odločba agencije ni akt iz tretjega
odstavka 1. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 50/97 in nasl. – ZUS), ki bi se lahko izpodbijal v uprav-
nem sporu. Glede na določbo 282. člena ZZavar navedena
odločba tudi ne more biti predmet sodnega varstva v uprav-
nem sporu, saj jo je po izrecni določbi tretjega odstavka
282. člena ZZavar mogoče izpodbijati šele v končni odloč-
bi, če jo bo agencija izdala.

2. Ker pobudnica ni ravnala v skladu z odredbo oziro-
ma odločbo, izdano na podlagi tretjega odstavka 181. člena
ZZavar in 2. točke prvega odstavka 182. člena ZZavar, je
agencija zoper pobudnico z odločbo št. 30200-1640/02 z
dne 19. 9. 2002 začela postopek za odvzem dovoljenja za
opravljanje vseh zavarovalnih poslov ter z odločbama št.
30200-1641/02-17 in 30200-1642/02-17, obe z dne
19. 9. 2002, postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje
funkcije članoma uprave. Tudi zoper navedene odločbe naj
bi pobudnica ne imela pravnega varstva in bi jih lahko izpod-
bijala šele s tožbo proti odločbi o odvzemu dovoljenja v
postopku sodnega varstva pred vrhovnim sodiščem (četrti
odstavek 282. člena ZZavar).

3. Pobudnica meni, da je ukrep agencije o odvzemu
dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov prekomeren in
zato v neskladju z ustavo. V neskladju z ustavo naj bi bile tudi
izpodbijane določbe glede samega postopka pred agencijo,
ki v primerjavi s splošnim upravnim postopkom poslabšujejo
položaj strank v postopku, ter določbe o sodnem varstvu,
kolikor izključujejo pritožbo. Izpodbijana ureditev naj bi bila
zato v neskladju z 22. členom (enako varstvo pravic), s
23. členom (pravica do sodnega varstva), s 25. členom
(pravica do pravnega sredstva), s 74. členom (svoboda po-
djetništva) in s 157. členom (upravni spor) ustave. Pobudni-
ca predlaga začasno zadržanje vseh izpodbijanih določb
ZZavar in vseh doslej izdanih odločb agencije.

4. Vlada v mnenju na pobudo zavrača navedbe pobu-
dnice ter navaja, da je intenzivnejša regulacija zavarovalniš-
tva in strožji nadzor nad poslovanjem zavarovalnic tako v
širšem javnem interesu kot v interesu varstva šibkejših po-
trošnikov ter da zato tretji odstavek 181. člena ZZavar ni v
neskladju z ustavo. V neskladju z ustavo pa tudi ni izključitev
sodnega varstva (drugi in tretji odstavek 282. člena ZZavar).
Z odredbo o (dodatnem) ukrepu agencija zgolj naloži zava-
rovalnici oziroma njenim organom odpravo kršitev oziroma
opravo ali opustitev določenih dejanj. Odločitev o tem, ali bo

naloženi ukrep izvršen ali ne, je v rokah organov zavarovalni-
ce. Tudi v primeru izdaje odločbe o ugovoru zoper takšno
odredbo agencije (1. točka drugega odstavka 282. člena
ZZavar) ne gre za odločitev prisilnega značaja. Glede izdane
odločbe agencije o začetku postopka za odvzem dovoljenja
pa meni, da je takšna odločba zgolj procesne narave ter da
za subjekt nadzora nima še nobenih posledic. Vlada nadalje
poudarja, da je zoper odločitve agencije, s katerimi se izre-
kajo sankcije oziroma prisilni ukrepi, zagotovljeno polno
sodno varstvo. Tako je tudi zoper odločbo o odvzemu dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti na podlagi četrtega odstavka
282. člena ZZavar dovoljena tožba na vrhovno sodišče; s to
tožbo pa se lahko izpodbija tudi pravilnost in zakonitost
odločbe agencije o razrešitvi članov uprave.

B)
5. Pobudnica je zavarovalnica, ki so ji bili v okviru

postopka nadzora po ZZavar izrečeni ukrepi nadzora. Zato v
smislu 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) izkazuje pravni interes
za začetek postopka za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče
je pobudo glede vseh izpodbijanih določb sprejelo. V nadalj-
njem postopku bo presojalo, ali so izpodbijane določbe v
neskladju z ustavo (1. točka izreka).

6. Po določbi 39. člena ZUstS sme ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev pred-
pisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o zača-
snem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej
tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrše-
vanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi
posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske do-
ločbe ne bi izvrševale.

7. Pobudnica v utemeljitvi predloga za začasno zadrža-
nje navaja, da bi izvršitev odločbe o razrešitvi dveh članov
uprave oziroma odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
če tega ne bi storila, povzročila težko popravljive škodljive
posledice ne le pobudnici, temveč tudi zavarovancem, dr-
žavljanom in državi. Tako naj bi zaradi navedenega postopka
agencije pobudnici že nastala škoda zaradi izgube zaupanja
tudi zunaj države, saj naj bi bil v nevarnosti njen poslovni
namen nakupa osrednje hrvaške zavarovalnice. Teh posle-
dic z zagotovitvijo kasnejšega sodnega varstva ne bi bilo
mogoče odpraviti.

8. Vsak ukrep, ki ga nadzorni organ v postopku oprav-
ljanja nadzora izreče nadzorovani pravni osebi, (lahko) vpliva
na dobro ime te pravne osebe, posledično pa tudi na mož-
nost realizacije poslovnih načrtov te pravne osebe. S sto-
pnjevanjem izrečenih ukrepov se škodljive posledice nadzo-
rovanemu subjektu nedvomno povečujejo. Kot navaja tudi
že sama pobudnica, so ji škodljive posledice zaradi do sedaj
izrečenih ukrepov že nastale. Teh z začasnim zadržanjem ni
mogoče več preprečiti. Preprečiti pa je mogoče škodljive
posledice, ki bi sledile morebitno izrečenemu dodatnemu
ukrepu agencije, npr. izdaji odločbe o (pogojnem) odvzemu
dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

9. Če bi ustavno sodišče zadržalo vse izpodbijane do-
ločbe zakona, bi to sicer pomenilo, da agencija ne bi mogla
pobudnici izreči dodatnih ukrepov. Vendar pa bi začasno
zadržanje vseh izpodbijanih določb pomenilo tudi to, da
agencija kot pooblaščeni nadzorni organ v času zadržanja
ne bi mogla učinkovito opravljati funkcije nadzora zavaroval-
nic. Zato ni bilo mogoče ugoditi predlogu pobudnice za
začasno zadržanje vseh izpodbijanih določb ZZavar (2. toč-
ka izreka).
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10. Preprečitev škodljivih posledic pobudnici, ne da
bi se z začasnim zadržanjem poseglo v samo nadzorno
funkcijo agencije, pa je mogoče doseči z delnim zadrža-
njem 1. točke drugega odstavka 282. člena ZZavar, koli-
kor se nanaša na ukrep iz tretjega odstavka 181. člena
ZZavar (3. točka izreka).

11. Zgolj začasno zadržanje 1. točke drugega odstav-
ka 282. člena ZZavar ne bi preprečilo, da bi pobudnici
škodljive posledice, ki jih zatrjuje, nastale. Učinek zadržanja
izvrševanja bi namreč pomenil, da pobudnica zoper odloči-
tve agencije ima sodno varstvo, ki pa ga ne bi več mogla
uveljaviti. O poprej vloženi tožbi je namreč vrhovno sodišče
že odločilo in jo zavrglo, pa tudi zakonsko določeni rok za
njeno vložitev je že potekel. Zato je moralo ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določiti način
izvršitve te odločitve (4. točka izreka). Z njim bo pobudnici
omogočeno, da bo sodno varstvo zoper odločitev agencije
v skladu z določbo 283. člena ZZavar uveljavljala pri vrhov-
nem sodišču v roku, ki ga je določilo ustavno sodišče.
Ustavno sodišče se je za takšen način izvršitve odločilo
zato, ker se z njim v najmanjši možni meri posega v obstoje-
čo ureditev sodnega varstva po ZZavar. Z njim se namreč
odločanje Vrhovnega sodišča zgolj prestavi v zgodnejše ob-
dobje, tj. v obdobje po izdaji odločbe agencije po 1. točki
drugega odstavka 282. člena ZZavar o ukrepu iz tretjega
odstavka 181. člena ZZavar. Za takšen način izvršitve se je

ustavno sodišče odločilo tudi zato, da se lahko izvajajo
določbe zakona, ki urejajo postopek nadzora v času učinko-
vanja tega sklepa.

12. Zaradi zagotovitve učinkovitosti sodnega varstva
iz prejšnje točke in upoštevaje dejstvo, da bi bilo lahko
nadaljevanje postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti pobudnici odvisno tudi od odločitve vrhovnega
sodišča, je bilo treba odločiti, da se ta postopek prekine
do pravnomočnosti odločitve vrhovnega sodišča (5. točka
izreka).

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-300/02-13
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

OBČINE

KRIŽEVCI

4543. Odok o spremembah odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2002

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 28/97, 70/97,
10/98, in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet
občine Križevci na 32. redni seji dne 16. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Križevci za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Križevci za leto 2002

(Uradni list RS, št. 29/02 in 52/02) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:

Proračun Občine Križevci za leto 2002 obsega:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V 000 SIT

Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 346.897

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 161.596
70 DAVČNI PRIHODKI 136.411

700 Davki na dohodek in dobiček 114.961
703 Davki na premoženje 6.153
704 Domači davki na blago in storitve 15.297

71 NEDAVČNI PRIHODKI 25.185
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož. 10.690
711 Takse in pristojbine 2.366
712 Denarne kazni 15
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.626
714 Drugi nedavčni prihodki 10.488

72 KAPITALSKI PRIHODKI 600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 600
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nemat. premož.

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 184.701
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofin. instit. 184.701

V 000 SIT
Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 448.207
40 TEKOČI ODHODKI 45.436

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.369
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 2.289
402 Izdatki za blago in storitve 22.978
403 Plačila domačih obresti 300
409 Rezerve 1.500

41 TEKOČI TRANSFERI 155.151
410 Subvencije 18.109
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 26.934
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 12.828
413 Drugi tekoči domači transferi 97.280
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 214.632
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 214.632

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.988
430 Investicijski transferi 32.988

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -101.310

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov Proračun leta
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 450

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 450
750 Prejeta vračila danih posojil 450
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 450

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov Proračun leta
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.000
45 ZADOLŽEVANJE 20.000

500 Domače zadolževanje 20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 2000
55 ODPLAČILA DOLGA 2.000

550 Odplačila domačega dolga 2.000
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 18.000
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 82.860

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 82,860.029 SIT.

2. člen
Doda se:

4.a člen
Proračunski sklad občine Križevci je stanovanjski sklad,

ustanovljen na podlagi ustanovitve proračunskega sklada
(Uradni list RS, št. 74/02).

Proračunski stanovanjski sklad se vodi kot posebno
stroškovno mesto v okviru proračuna Občine Križevci.

Proračunski sklad se financira iz sredstev, zagotovlje-
nih v proračunu za tekoče leto, namenskih prejemkov prora-
čuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračunskega
sklada in prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi proračunskega sklada.

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sred-
stev sklada. Izplačila v breme proračunskega sklada se lah-
ko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega
sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru uteme-
ljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.

Neporabljena sredstva v okviru posebnega stroškovne-
ga mesta proračunskega sklada se na koncu tekočega leta
prenesejo v prihodnje leto.

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

dnem listu RS.

Št. 403-02/02-32-991
Križevci, dne 17. oktobra 2002.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

4544. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Križevci

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02),
15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02), 75. in 85. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in
74/02) je Občinski svet občine Križevci na 32. redni seji
dne 16. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Križevci

1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Ob-
čine Križevci (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).

2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in

pravne osebe z območja današnje Občine Križevci, za kate-
re je bivša občina ali bivša krajevna skupnost sklepala po-
godbe o investicijah v javno telekomunikacijsko omrežje s
pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.
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3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki bivših krajevnih skupno-

sti in bivših gradbenih odborov in vaških skupnosti pripravi
seznam upravičencev do vračanj vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov s
katerimi razpolaga občina (bivše krajevne skupnosti) in dru-
ge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način in v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb, z računi in drugimi verodostojnimi listinami oziroma
z dokazili posameznih upravičencev in v višini, ki jo določa
4. člen zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Vlagatelj zahtevka dokazuje pogodbeno vrednost s po-
godbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali doku-
menti.

Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in roki,
ki jih določa zakon.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasled-
stvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.

9. člen
Sorazmerni del plačil, ki bi pripadali posamezni krajev-

ni skupnosti oziroma naselju iz naslova namenskih sredstev
samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investici-
je v infrastrukturo na območju na katerem so bila zbrana
sredstva samoprispevka.

10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznosti dokazil ipd.)

bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne opredeljuje se neposre-

dno uporabljajo določbe zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-32/02-992
Križevci, dne 17. oktobra 2002.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

4545. Sprememba pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Križevci na 32. redni seji dne
16. 10. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS št. 38/99) se besedilo 12. člena spremeni tako, da se
glasi:

»Člani volilnih organov imajo zaradi dela ob vsakih voli-
tvah pravico do enkratnega nadomestila po zakonu o lokal-
nih volitvah.«

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 110-06/02-32-990
Križevci, dne17. oktobra 2002.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

LENART

4546. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev
za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih
deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Lenart

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99,
113/00 in 17/01) ter v skladu z 20. in 68. členom poslov-
nika o delu Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS,
št. 34/99, 17/01) je Občinski svet občine Lenart na 29. re-
dni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o načinu sestave seznama upravičencev za
vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih

deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na

območju Občine Lenart

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart. Ta
odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in
pravnih oseb,ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v
razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmer-
nih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.

2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje Telekoma Slovenije d.d., po tem odloku so
fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z na-
menom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja
1995, na območju Občine Lenart, sklepale pogodbe z lo-
kalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.

Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali doku-
menti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s
strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo
telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefon-
skega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z
zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva
kot dokazilo o obstoju pogodbe tudi sezname vlagateljev iz
zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalnih skupnost.

3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)

Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam, iz 2.
člena tega odloka je Občina Lenart, ki izvaja vračila vlaganj
kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji
in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec
do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziro-
ma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju: sklad).

Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vra-
čil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada
za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju: sklad).

Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz
naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni občina
izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so
bila zbrana sredstva prispevka.

4. člen
(vlaganje zahtevkov)

Občina Lenart bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga
bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO, v
Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno dr-
žavno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni
komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Le-
nart. Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna po-
ravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme skla-
da iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru,
da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni
sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.

5. člen
(pristojni organi)

Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in
tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh
imenuje župan posebno komisijo, najpozneje v roku 15 dni
po uveljavitvi tega odloka.

V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske
uprave tudi bivše predsednike KS na področju Občine Le-
nart ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefon-
skega omrežja, tajnike bivših KS in strokovne delavce ob-
činske uprave, ki izvajajo naloge z področja komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč oziroma izgradnje javnega te-
lekomunikacijskega omrežja.

Komisijo vodi direktor občinske uprave. Z aktom o
imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notra-
nja razmerja in način dela komisije ter merila za plačilo dela
članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.

6. člen
(javni poziv)

Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za
prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih
naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za
prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni
prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski
komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave
poziva.

V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odlo-

ka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih do-

kazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.

7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)

Komisija v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka pri-
pravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osno-
vi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga obči-
na, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.

Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebi-

vališče,
– čas oziroma leto vplačila,
– priznana višina vlaganja.
Priznana višina vlaganja predstavlja pogodbene vre-

dnosti preračunane v DEM na dan sklenitve pogodbe oziro-
ma na dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta.

Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materia-
la, ki niso ovrednotena v pogodbah, komisija pridobi izvede-
niško mnenje o vrednosti urne postavke in cene za enoto
materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi izvedeniškega
mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela ali mate-
riala, na osnovi katerih se določi in ugotovi priznana višina
vlaganj obliki dela ali materiala za posameznega upravičen-
ca, kolikor ta vrednost ni ovrednotena v pogodbi.

Za sestavo podatkov si komisija na podlagi četrtega
odstavka 8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhi-
va ali dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije,
d.d.. Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen
način.
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8. člen
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih

upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pra-
vilni lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave
predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti
dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega
člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča komisi-
ja, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija
lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to
potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v
roku 30 dni. Zoper odločbo komisije se vlagatelj v roku 15
dni od prejema odločbe lahko pritoži pri župan Občine Le-
nart. Pritožba mora biti v pisni obliki in utemeljena. Odločba
župana je dokončna.

9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni

predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev
Občinskemu svetu občine Lenart. Komisija je dolžna predla-
gati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najka-
sneje v roku 90 dni od objave tega odloka. Občinski svet
občine Lenart potrdi seznam končnih upravičencev v roku
30 dni od predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam
upravičencev se objavi na krajevno običajen način.

10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki

ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana
višina vlaganja posameznega končnega upravičenca, objav-
ljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:

– morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem
času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT
organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,

– Morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS.
Od tako določne osnove je vsak končni upravičenec

upravičen največ do vračila v denarnih sredstvih izračunano
v naslednjih odstotkih od osnove iz prejšnjega odstavka tega
člena:

– za pogodbe sklenjene od leta 1974–1980: 20%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1981–1983: 25%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1984–1987: 30%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1988–1990: 35%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1991–1994: 40%.

11. člen
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz

naslova vračanja vlaganj ne zadostujejo za povračilo vla-
ganj vseh končnih upravičencev do višine določene s pr-
vim in drugim odstavkom tega člena, določi komisija sora-
zmerne deleže, ki jih prejmejo končni upravičenci tako, da
se upravičencem zmanjša višino dejansko dodeljenega vra-
čila v enakem odstotku, glede na največji dovoljeni delež
vračila, ki bi jim pripadal na osnovi izračuna po prvem in
drugem odstavku tega člena, sorazmerno razpoložljivim
sredstvom, ki jih lokalna skupnost prejme iz naslova vrača-
nja vlaganj od sklada.

12. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep o

dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep je
dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od pisnega prejema
sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine
dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži komisiji.

13. člen
(način in roki vračila prispevkov)

Prejeta vračila, lokalna skupnost po sklenjeni pisni po-
ravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne
končnim upravičencem, v deležih, sorazmernim vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženi-
mi s poravnavo in tem odlokom.

Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kon-
čnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki
ga je navedel v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva
prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individual-
nega sklepa iz 12. člena tega odloka. V primeru, da bo
občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vra-
čajo sredstva končnim upravičencem v obrokih z isto dina-
miko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.

14. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 345-1/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

4547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega
načrta ob Partizanski cesti v Lenartu (del S4)

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Le-
nart na seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega
načrta ob Partizanski cesti v Lenartu (del S4)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spre-

membi in dopolnitvi zazidalnega načrta ob Partizanski cesti v
Lenartu (del S4), objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/95.
Spremeni in dopolni se na osnovi projekta številka
108-ZN/02, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor v oktobru
2002.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obsegajo:

A)  Tekstualni del
B)  Grafični del:
1. Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana

(spremembe in dopolnitve 1993) M 1:5000
2. Pregledna situacija M 1:5000
3. Izsek iz obstoječega zazidalnega načrta M 1:1000
4. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave M 1:500
5. Zazidalna situacija z zasnovo ureditve

zelenih površin M 1:500
6. Funkcionalno oblikovalski pogoji M 1:500
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7. Situacija prometnih površin s prometnim
režimom M 1:500

8. Situacija komunalnih naprav M 1:500
9. Položaj, velikost in namembnost novih

gradbenih parcel
v odnosu do obstoječih M 1:500

10. Tehnični elementi za zakoličenje
gradbenih parcel M 1:500

11. Tehnični podatki za zakoličenje objektov M 1:500
12.  Kopija uradnega katastrskega načrta M 1:2000

3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-

šajo na severovzhodni del območja in zajamejo naslednje
parcele: 4/1, 3/1, del 2/1, del 7, del 13, del 8/1 vse k.o.
Lenart.

4. člen
4. člen odloka se črta v celoti in se nadomesti z bese-

dilom, ki se glasi:
»Na zahodnem delu območja je skladno z zazidalnim

načrtom zgrajenih 21 individualnih stanovanjskih objektov.
Možna je njihova dozidava, rekonstrukcija, vzdrževalna dela,
delna sprememba namembnosti, vendar tako, da gabariti
objekta ne izstopajo od ostalih objektov, da se spoštuje
ulična gradbena linija in da ostane primarna funkcija naselja
nemotena.

V vzhodnem delu območja, kjer se zazidalni načrt spre-
minja, je predvidena gradnja 10 individualnih stanovanjskih
objektov in poslovno-stanovanjskega objekta.«

5. člen
5. člen se v celoti črta in se nadomesti z besedilom, ki

se glasi:
»Vertikalni in horizontalni gabariti ter možnost širitve so

prikazani v grafični prilogi Funkcionalno-oblikovalski pogoji.
Višina objektov je K + P + M pri dvokapnih strehah

ali K + P + 1 pri drugačni izvedbi strehe (ravni, ločni,
enokapni …).«

6. člen
V 6. členu odloka se črta prvi odstavek in se nadomesti

z besedilom, ki se glasi:
»Gabariti objektov in možnosti širitve so prikazani v

grafični prilogi Funkcionalno-oblikovalski pogoji.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-4/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

4548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,

71/93 in 44/97) ter 15. člena statuta občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet obči-
ne Lenart na 29. seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za mesto Lenart

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
(Uradni list RS, št. 56/92 in 54/95; v nadaljevanju: odlok o
dopolnitvi PUP).

2. člen
V grafičnem delu iz 2. točke 2. člena odloka o dopolni-

tvi PUP se:
– delno spremeni pregledna situacija (št. 2),
– doda uradna katastrska kopija (št. 3.3.),
– doda karta merila in pogoji za poseg v prostor

(št. 4.3.),
– doda karta merila in pogoji za prometno urejanje ter

komunalno in energetsko upravljanje (št. 5.4.).

3. člen
V 5. členu odloka o dopolnitvi PUP se v prvem odstav-

ku dodata novi prva in druga alinea, ki glasita:
– dozidave, nadzidave ter dopolnilne gradnje objektov

oziroma naprav, ki so nujno potrebne za vzdrževanje obsto-
ječe gradbene strukture ali za bivanje in delo prebivalcev,

– gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbe-
nih struktur.

Sedanje alinee od prve do osme postanejo od tri do
deset.

4. člen
Na koncu 7. člena odloka o dopolnitvi PUP se doda

nov odstavek, ki glasi:
»Kadar navedenega ni mogoče v celoti zagotoviti, so iz

funkcionalnih in tehnoloških razlogov možna tudi odstopanja.«

5. člen
Črta se drugi odstavek 26. člena odloka o dopolnitvi

PUP.

6. člen
27. člen odloka o dopolnitvi PUP se v celoti spremeni

tako, da glasi:
»Rekonstrukcije obstoječih in izgradnja novih uvozov iz

Gradiške ceste se uredijo v skladu s prometno-tehničnimi
predpisi in s soglasjem upravljalca ceste.

Parkirne prostore je potrebno zasaditi z drevjem.«

7. člen
29. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Spremembe in dopolnitve dopolnitev prostorskih ure-

ditvenih pogojev za mesto Lenart so stalno na vpogled na
Občini Lenart in ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje
d.o.o. Maribor.«

8. člen
Drugi odstavek 31. člena odloka o dopolnitvi PUP se

spremeni tako, da glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka se z območij, ki jih

zajema ta odlok, dopolnijo osnovni prostorski ureditveni po-
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goji, ki so bili sprejeti z odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92) ter spre-
menijo in dopolnijo dopolnitve prostorskih ureditvenih pogo-
jev za mesto Lenart, ki so bile sprejete z odlokom o dopolni-
tvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni
list RS, št. 54/95).«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-2/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

4549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev dela zazidalnega načrta “Novi
center” v Lenartu

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 25. člena statuta Obči-
ne Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je
župan Občine Lenart 16. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev dela zazidalnega načrta
“Novi center” v Lenartu

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev de-

la zazidalnega načrta “Novi center” v Lenartu, ki ga je izdelal
Urbis d.o.o. Maribor, pod št. 335-ZN/02 v oktobru 2002.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev dela zazidalnega na-

črta “Novi center” v Lenartu bo javno razgrnjen na sedežu
Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, soba 29/II, in na vpogled v delovnem času
občinske uprave. Javna razgrnitev se bo začela naslednji
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slove-
nije in bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava, in sicer v četrtek, 14. novembra 2002 ob 17. uri, v
prostorih Občine Lenart, soba 21/I.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko pravne in fizične osebe

podajo pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev dela
zazidalnega načrta “Novi center” v Lenartu. Pripombe po-
sredujejo pisno na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na
naslov Občine Lenart. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji
dan razgrnitve.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 35005-3/2002
Lenart, dne 16. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

4550. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in
dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu dela
industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos,
Livarna in Unior

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet obči-
ne Lenart na 29. seji dne 15. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in

dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu dela
industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos,

Livarna in Unior

1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu
za podjetja Klemos, Livarna in Unior, ki ga je izdelal ZUM
d.o.o. Maribor v oktobru 2002.

2. člen
Osnutek spremembe in dopolnitve odloka o zazidal-

nem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za podjetja
Klemos, Livarna in Unior bo razgrnjen na sedežu Občine
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 10/I, v delovnem času občinske uprave. Javna
razgrnitev se bo začela naslednji dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavlje-
no naknadno na krajevno običajen način.

3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času

trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu
za podjetja Klemos, Livarna in Unior podajo svoje pisne
pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občine Lenart.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 35005-5/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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4551. Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta dela industrijske cone v
Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) in v zvezi s 34. členom
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, 44/97) je Občinski svet
občine Lenart na 29. seji dne 15. 10. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela
industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos,

Livarna in Unior

1. člen
Območje zazidalnega načrta leži med Kraigherjevo ce-

sto na severozahodu, potokom Velko na vzhodu, podalj-
škom Strme ulice na jugu ter Obrtno ulico na zahodu. Ob-
močje se ureja z zazidalnim načrtom od leta 1988, s spre-
membami iz leta 1995 in je po veljavnem zazidalnem načrtu
namenjeno za industrijsko in obrtno dejavnost.

Po sprejetih rešitvah prometnega omrežja je v zazidal-
nem načrtu predvidena izgradnja nove prometnice – indus-
trijske ceste »A«, ki se bo na severozahodu navezovala na
Kraigherjevo cesto, na jugu pa Obrtno ulico, pri čemer se
bo opustil del Kidričeve ulice.

Do izgradnje nove ceste je potrebno s spremembo
zazidalnega načrta predvideti možnost urejanja in vzdrževa-
nja obstoječih cest, kar bo osnova za izdajo ustreznih dovo-
ljenj.

Pri pripravi sprememb zazidalnega načrta je potrebno
upoštevati naslednje usmeritve:

– na območju naj se predvidi možnost urejanja in vzdr-
ževanja obstoječih cest, kar bo osnova za izdajo ustreznih
dovoljenj.

2. člen
Območje, za katerega je predlagana sprememba ve-

ljavnega zazidalnega načrta, se nahaja zahodno od Partizan-
ske ceste in južno od ceste v naselje Ob gozdu, meja
poteka še po zemljiščih parc. št. 7, 1,1, 2/1, 2/2 del,
1079, 1078 in 10, 8/3 ter 8/6 in meri približno 1,18 ha.

Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da
je smiselno v to območje vključiti še kakšno drugo zemlji-
šče, se območje ustrezno poveča.

3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po po-

stopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v
nadaljevanju: podzakonsko navodilo.

4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana občine Lenart (Uradni list SRS,
št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90,
55/92, 60/93, 62/94 in 56/97),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve).

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k

osnutku sprememb zazidalnega načrta:
– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Območna

vodna uprava Maribor.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za spremembo zazidalnega načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobijo v postopku.

6. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v

30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev
podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje sicer se šteje, da
jih nimajo in soglasje ni potrebno.

Na dopolnjeni osnutek sprememb zazidalnega načrta
morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s
soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in po-
gojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje,
da z rešitvami v spremembah zazidalnega načrta soglašajo.

7. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb zazi-

dalnega načrta Občinskemu svetu občine Lenart v obravna-
vo v 15 dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih
podlag in pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.

Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb zazi-
dalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavza-
me stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb
zazidalnega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
ki se upoštevajo in vnesejo v predlog sprememb zazidalne-
ga načrta.

Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb zazi-
dalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem spre-
memb zazidalnega načrta z odlokom.

Odlok o spremembah zazidalnega načrta se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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8. člen
Investitor in naročnik sprememb zazidalnega načrta je

Občina Lenart.
Izdelovalec sprememb zazidalnega načrta je izdelova-

lec osnovnega zazidalnega načrta iz leta 1995 – ZUM d.o.o.
Maribor.

Koordinator pri izdelavi sprememb zazidalnega načrta
je režijski obrat Občine Lenart.

10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.

Št. 35005-5/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LOGATEC

4552. Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne
spomenike lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 10. in 18.
člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog
Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljub-
ljana je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji dne
10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne

spomenike lokalnega pomena

1. člen
Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razglasita

enoti dediščine:
1. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 12 (EŠD

15157)
2. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 2 (EŠD

15156).
Enoti imata zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih,

zgodovinskih, likovnih in krajinskih lastnosti poseben po-
men za širše lokalno območje Občine Logatec. Zato ju
razglašamo za kulturna spomenika lokalnega pomena z la-
stnostmi etnoloških spomenikov.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenike lo-

kalnega pomena:
1. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 12 (EŠD

15157)
Domačijo »Urbanovc« sestavljajo stanovanjska hiša, na-

stala že pred letom 1751, kašča iz leta 1750 in žaga –
venecijanka. Kompleks predstavlja kakovosten in v celoti
ohranjen primer samotne notranjske domačije.

2. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 2 (EŠD
15156)

»Plešnarjeva« domačija predstavlja enega redkih, v ce-
loti in neokrnjenosti ohranjenih gručasto zasnovanih arhitek-
turnih kompleksov kmečkega gospodarstva na logaškem

območju, katerega stavbnemu razvoju objektov – stanovanj-
ske hiše, hleva s senikom in kašče lahko sledimo od druge
polovice 18. stoletja do sredine 20. stoletja.

3. člen
Meje spomenikov so vrisane na katastrskih načrtih v

merilu 1 : 2880 in na temeljnih topografskih načrtih v merilu
1:5000. Meje vplivnih območij, če jih kulturni spomeniki
imajo, so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v meri-
lu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka,
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Ljubljana.

1. Meja varovanega območja obsega severozahodni
del parc. št. *37/1 k.o. Ravnik. Lastnika sta Melanija in Ivan
Nagode, Ravnik pri Hotedršici 12, Hotedršica.

2. Meja varovanega območja obsega parc. št.: *4/1
k.o. Ravnik. Lastnik je Andrej Istenič, Ravnik pri Hotedršici
2, Hotedršica.

4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajin-

skih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvir-
nosti in neokrnjenosti,

– ohranjanje funkcije, gabaritov, primarnih tlorisnih raz-
poredov, izvirne gradbene substance ter značilne opreme
vseh spomeniških objektov,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte in v
dvoriščnem prostoru ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,

– omogočanje predstavitve celot in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenikov.

Za vplivna območja spomenikov velja varstveni režim,
ki določa:

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju
ter varovanju vedut na spomeniške objekte.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne, krajinske,

likovne in zgodovinske vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavi kulturne vrednote spomenikov in premične

dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno in učno-demon-

stracijsko delo.

5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali

njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele ali
zemljišča so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni po-
goji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristoj-
ne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.

6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na
podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Ura-
dni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spo-
menikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvi-
re dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za
čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
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7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

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

dnem listu RS.

Št. 015-03/02-1
Logatec, dne 11. oktobra 2002.

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.

4553. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilu
stroškov

Na podlagi 18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99)
ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 70/00, 51/02) in 45.a člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 51/02) je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji
dne 10. 10. 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 občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih občinskih organov ter o povračilu
stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilu stroškov (LN, 3/99) se
besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:

5. VOLILNI ORGANI
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih orga-

nih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila po
zakonu, ki ureja lokalne volitve.

Volilni organi imajo tudi pravico do nagrade oziroma
nadomestila za opravljanje dela v zvezi z izvedbo referendu-
mov.

Nagrade oziroma nadomestila iz drugega odstavka te-
ga člena se oblikujejo v skladu z merili, ki jih pripravi volilna
komisija in jih sprejme občinski svet.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/02-4
Logatec, dne 11. oktobra 2002.

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.

LOŠKI POTOK

4554. Sprememba pravilnika o merilih za določanje
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
lokalov

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99), 7. in 16. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški
Potok na 21. redni seji dne 12. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o merilih za določanje podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih lokalov

1. člen
V pravilniku o merilih za določanje podaljšanega obra-

tovalnega časa gostinskih lokalov dosedanji 12. člen prene-
ha veljati.

2. člen
Dosedanji 12. člen se nadomesti z besedilom: “Nad-

zor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljajo
pristojni inšpekcijski organi.”

3. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 306/00-3
Loški Potok, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

MARKOVCI

4555. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Markovci za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00
in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 32. seji dne
14. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Markovci za leto 2002

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

št. 110/01 in 36/02 ) se prvi odstavek 2. člena spremeni
tako, da glasi:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih

Skupina/podskupina kontov Proračunsko leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 678.184
TEKOČI PRIKODKI (70+71) 641.225
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v tisoč tolarjih

Skupina/podskupina kontov Proračunsko leta 2002

70 DAVČNI PRIHODKI 615.625
700 Davki na dohodek in dobiček 119.256
703 Davki na premoženje 475.286
704 Domači davki na blago in storitve  21.083
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  25.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja  16.310
711 Takse in pristojbine  2.800
712 Denarne kazni  10
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  150
714 Drugi nedavčni prihodki  6.330

72 KAPITALSKI PRIHODKI  7.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  2.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nemat. premoženja  5.000
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI  29.959

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij  29.959

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 748.685
40 TEKOČI ODHODKI 121.162

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  21.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  11.482
402 Izdatki za blago in storitve  68.597
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve  18.697

41 TEKOČI TRANSFERI 174.492
410 Subvencije  13.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  62.535
412 Transferi neprofitnim organizacijam in društvom

 32.250
413 Drugi tekoči domači transferi  66.657
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 403.091
420 Nakup in gradnja OS 403.091

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  50.576
430 Investicijski transferi  50.576

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  –70.501

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV  –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV  4.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV  4.000

440 Dana posojila  4.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  -4.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –74.501
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA  74.501

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

PREVALJE

4556. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97 in 70/97, 10/98,
74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 33.
seji dne 14. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Prevalje za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Prevalje za leto 2002

(Uradni list RS, št. 28/02) se 2. člen spremeni in se na novo
glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

v SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Prihodki skupaj 840,515.851,18
70 Davčni prihodki 390,576.000,00
71 Nedavčni prihodki 153,053.900,00
72 Kapitalski prihodki 43,315.000,00
73 Prejete donacije 30,588.000,00
74 Transferni prihodki 229,982.951,18

II. Odhodki skupaj 869,086.451,42
40 Tekoči odhodki 261,171.116,34
41 Tekoči transferi 282,574.087,75
42 Investicijski odhodki 250,265.247,33
43 Investicijski transferi 75,076.000,00

III. Proračunski primanjkljaj -28,570.600,24

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 4,370.000,00

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev 0,00

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev 4,370.000,00

VII. Skupni primanjkljaj P-O ter saldo
prejetih in danih posojil -24,200.600,24

C) RAČUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolževanje 33,000.000,00
IX. Odplačilo dolga 28,001.000,00
X. Neto zadolževanje 4,999.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih -19,201.600,24
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Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov so priloga k temu odloku.

2. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina v proračunu leta 2002 lahko
zadolži do višine 33,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
26,111.009,20 tolarjev.

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:

– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamez-
ne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,

– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračun-
sko leto 2002.

Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

4557. Odlok o javnem glasilu Občine Prevalje

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Urad-
ni list RS, št. 58/01) in 16. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine
Prevalje na 33. redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o javnem glasilu Občine Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Prevalje ustanavlja svoje javno

glasilo (v nadaljevanju: glasilo) in določa njegovo urejanje,
financiranje in programsko zasnovo.

2. člen
Ime glasila je “PREVALJSKE NOVICE“.
Izdajatelj glasila je Občina Prevalje.
Sedež izdajatelja glasila je Trg 2a, Prevalje.

3. člen
Glasilo praviloma izhaja enkrat letno, lahko pa izide tudi

izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 v

nakladi od 2300 do 2500 izvodov.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini brez-

plačno.

4. člen
Naslov uredništva je: Občina Prevalje, Uredništvo gla-

sila, Trg 2a, Prevalje.

II. NAMEN JAVNEGA GLASILA

5. člen
Glasilo je v prvi vrsti namenjeno obveščanju občanov

Občine Prevalje o vseh področjih življenja in dela v lokalni
skupnosti, zlasti pa o delu organov občine, javnih zavodov,
društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem
interesu. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih
informacij.

6. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njihovih delovnih teles,
– delu javnih zavodov, javnih podjetij, društev in drugih

organizacij,
– vseh področjih življenja in dela v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah in javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, stališčih in mnenjih občanov in

predstavnikov pravnih oseb,
– širše zanimivih in aktualnih dogodkih.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izraža-

nja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobo-
dnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avto-
nomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter
avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu
s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgo-
vornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.

Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posa-
mezne programske vsebine, če je v nasprotju s prejšnjim
odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih.

7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgo-

vorni urednik ter trije člani uredništva.
Uredniški odbor opravlja svoje delo brezplačno.
Odgovornega urednika in člane uredništva imenuje ob-

činski svet na predlog župana. Mandatna doba odgovorne-
ga urednika in uredništva je enaka mandatni dobi občinske-
ga sveta, ki je opravil imenovanje.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki ima najmanj višjo
strokovno izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje iz zakona o
medijih.

Odgovorni urednik in člani uredništva so lahko razreše-
ni pred potekom mandata po postopku, kot so bili imenova-
ni. Razlog za razrešitev je lahko kršitev določil tega odloka
oziroma zakona o medijih.

8. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru programske za-

snove neodvisni in samostojni.
Odločitev o objavi posameznih vsebin ter informacij

sprejme odgovorni urednik.
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Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje pro-
gramske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu
z zakonom o medijih.

Odgovorni urednik je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanja določb zakona o medijih in podzakon-

skih aktov,
– zagotavljanja rednega izhajanja glasila,
– zagotavljanja mreže stalnih in občasnih dopisnikov iz

vseh naselij občine,
– koordinacijo dela od priprave do izida posamezne

številke glasila,
– izvajanje drugih nalog v zvezi z izdajo glasila.

9. člen
Članki rednih in občasnih dopisnikov niso honorirani.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so

npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko po-
godbeno naročijo pri profesionalnih izvajalcih. Odločitev o
tem na predlog odgovornega urednika odloči župan.

III. VIRI FINANCIRANJA

10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od oglasov in sporočil,
– donacije in drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

11. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge

vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih obja-
vo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem
pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremič-
nin ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v
javnosti ustvarjala ugled ali dobro ime. Oglasi se objavljajo
za plačilo.

Za oglase se ne štejejo:
– kakršnakoli obvestila izdajatelja,
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in

športnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturnih in

športnih prireditev ter dobrodelnih akcij.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila. Maksimalni

obseg oglaševalskih vsebin znaša dve celi strani glasila.

12. člen
V glasilu ni mogoče oglaševati politično propagandnih

sporočil, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev in ki
se po zakonu štejejo za volilno kampanjo, ne glede na to, ali
volilna kampanja že traja.

13. člen
Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
– cela stran A4,
– polovica strani (12 x 15 cm),
– četrtina strani (21 x 7,5 cm ali 10,5 x 14 cm),
– osmina strani (10,5 x 7 cm).
Cene oglasov določi občinski svet na predlog župana.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasi-

la še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– ime oziroma firmo tiskarne ter datum natisa ali ponati-

sa ter število izvodov.
Obvezen izvod vsake izdaje se pošlje Narodni univerzi-

tetni knjižnici v Ljubljani.

15. člen
Mandat sedanjega uredniškega odbora, ki ga je ime-

noval župan, traja do izteka mandata občinskega sveta, ki je
sprejel ta odlok.

16. člen
Glasilo se vpiše v razvid medijev.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 90000-0002/20002-04
Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

4558. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Prevalje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99,
51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 33. redni seji
dne 14. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Prevalje

1. člen
S tem odlokom se določi način sestave seznama upra-

vičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoji
in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunika-

cijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d. so fizične in prav-
ne osebe in njihovi pravni nasledniki ter lokalna skupnost,
ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za
sebe ali za druge od leta 1974 do 1. januarja 1995 skle-
pale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.
(v nadaljevanju: PTT organizacije) in Samoupravnimi intere-
snimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski pro-
met (v nadaljevanju: SIS).
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3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija), sestavljeno iz predstavnikov krajev-
nih skupnosti, občanov in občinske uprave.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj

v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in po-
datkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti,
bivši gradbeni odbori ter druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način v rokih, kot jih določa zakon o vračanju v javno teleko-
munikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob
upoštevanju določb 4. člena zakona.

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravi-
čenca. Pogodbeno vrednost pa upravičenec dokazuje s
pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, so komisiji dolžni predložiti dokaz o
pravnem nasledstvu in sporočiti ime enega od njih, ki bo v
tem postopku njihov skupni predstavnik.

Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu dele-
ža iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
Sredstva, ki jih za namen vračila vlaganj prejme lokalna

skupnost iz državnega sklada, v celoti nakaže upravičencem
pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

8. člen
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti iz

naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna
skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na
območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

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

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34500-0001/02-12
Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

4559. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije

Na podlagi 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 Prevalje (Uradni list RS, št.
15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 33.
redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju občinske

volilne komisije

I
V sklepu o imenovanju občinskih volilnih komisij

(Uradni list RS, št. 65/98) se II. točka spremeni tako, da
se namesto pokojnega namestnika člana Cirila Ruparja,
Polje 2a, Prevalje, imenuje Simon Smolak, Prisoje 61,
Prevalje.

Imenovanje velja do konca mandata te spremenjene
volilne komisije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 00607-0001/2002-06
Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 100.b 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, 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, 51/01), je Občinski svet občine Prevalje
na 33. redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel

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

občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 47/99, 51/01 – v nadaljevanju: pravilnik) se v
celotnem besedilu besedi “del plače“ nadomesti z beseda-
mi: “plačilo za opravljanje funkcije (v nadaljevanju: nagrada)“
v ustreznem sklonu.

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se pri navajanju številk

Uradnih listov RS v zadnjem oklepaju postavi vejica in doda-
ta številki “70/00, 51/02)“.

V tretjem odstavku 1. člena se izpustijo besede “in
volilne komisije“. Na koncu istega odstavka se pika nado-
mesti z vejico in doda besedilo: “razen za občinsko volilno
komisijo in volilne odbore, ki imajo ob vsakih volitvah oziro-
ma referendumu pravico do enkratnega nadomestila v skla-
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du z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02).“

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: “Najvišje vre-
dnotena funkcija v občini je funkcija župana. Kadar je v tem
pravilniku plača oziroma nagrada za opravljanje funkcije do-
ločena v odvisnosti od plače župana, se le-ta upošteva brez
njegovega dodatka za delovno dobo.“

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu besedila pika

zamenja z vejico in doda besedilo: “če funkcijo opravlja
poklicno.“

Tretji in četrti odstavek 3. člena se nadomestita z novim
tretjim odstavkom, ki se glasi: “ Plača podžupana, ki opravlja
funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana, če
pa opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za oprav-
ljanje funkcije največ v višini 40% plače župana.“

Dosedanji peti odstavek 3. člena postane četrti odsta-
vek.

4. člen
Prvi stavek 5. člena do dvopičja se na novo glasi:

“Plača oziroma nagrada podžupana se oblikuje v skladu z
naslednjimi kriteriji:“.

5. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako,

da se glasi: “Plačilo za opravljanje funkcije člana občinske-
ga sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma na seji delovnega telesa. Letni znesek sejnin vključ-
no s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme pre-
segati 15% letne plače župana.“

6. člen
Na koncu drugega in tretjega odstavka 7. člena se pika

nadomesti z vejico in doda besedilo: “če funkcijo opravlja
poklicno.“

V tretjem odstavku 7. člena se črta zadnji stavek.
V četrtem odstavku 7. člena se brišeta besedi “meseč-

no ali“.

7. člen
12. člen se na novo glasi:
“Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih orga-

nih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.

Predsednik občinske volilne komisije ima ob vsakih
splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečne-

ga mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije žu-
pana v občini. Namestnik predsednika in tajnik imata ob
vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini pov-
prečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje fun-
kcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in
njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini 20%
povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje
funkcije župana.

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi name-
stniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomesti-
la v znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja
nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski
upravi.“

8. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo ve-

ljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 032-03-1/98-1
Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

RIBNICA

4561. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 2002

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 16., 96. in 97. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občin-
ski svet občine Ribnica na seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica

za leto 2002

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Ribnica za leto

2002 se spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 25. 10. 2002 / Stran 9999

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 tolarjih

Skupina Podskupina Kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 74) 1,067.349
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 609.799

70 DAVČNI PRIHODKI 511.811
700 Davki na dohodek in dobiček 398.564
703 Davki na premoženje 47.989
704 Domači davki na blago in storitve 65.258

71 NEDAVČNI PRIHODKI 97.988
710 Udeležba na dobički in dohodkih od premoženja 48.400
711 Takse in pristojbine 5.986
712 Denarne kazni 102
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.500
714 Drugi nedavčni prihodki 33.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 415.956
740 Prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 415.956

76 PRENESENI PRIHODKI 6.594
II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) 1.151.583

40 TEKOČI ODHODKI 302.526
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 69.210
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.286
402 Izdatki za blago in storitve 204.286
403 Plačilo domačih obresti 5.744
409 Rezerve 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 363.929
410 Subvencije 12.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 31.913
413 Drugi tekoči domači transferi 320.016

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 436.319
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 436.319

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.809
430 Investicijski transferi 48.809

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –84.234

B) Bilanca finančnih terjatev in naložb

Skupina Podskupina Kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 15.200

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 15.200
750 Prejeta vračila danih posojil 15.200

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV –
440 Dana posojila –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 15.200

C) Račun financiranja

Skupina Podskupina Kontov

VII. ZADOLŽEVANJE 90.000
50 ZADOLŽEVANJE 90.000

500 Domače zadolževanje 90.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA 15.000

55 ODPLAČILO DOLGA 15.000
550 Odplačilo domačega dolga 15.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII. - IX.) 75.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.) 89.700
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Splošni del občinskega proračuna sestavljen po fun-
kcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javno finančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto
2002.

Št. 01-403-02-2/01
Ribnica, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

4562. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ribnica za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 7/01) in 16. člena statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet
občine Ribnica na 21. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Ribnica za leto 2001.

2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi

in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupni prihodki 971,507.697
II. skupni odhodki 989,440.505
III. proračunski prImanjkljaj –17,932.807
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 7,385.000
V. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –
VI. prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev 7,385.000
C) Račun financiranja
VII. zadolževanje 45,000.000
VIII. odplačilo posojil 23,000.000
IX. neto zadolževanje 22,000.000
D) Skupaj presežek prihodkov 11,452.193

3. člen
Presežek prihodkov v višini 11,452.193 SIT se prene-

se:
1. v rezervni sklad proračuna 4,857.538 SIT,
2. v proračun za leto 2002 6,594.655 SIT.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so
sestavni del tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-403-03-1/2002
Ribnica, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SLOVENJ GRADEC

4563. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 45.
seji, dne 10. 10. 2002, obravnaval in sprejel redakcijske
popravke odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo-
čja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02) ter skle-
nil, da se objavijo v prečiščenem besedilu, ki se glasi:

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec, dne 27. 6. 2002, sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec

1. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, ki sta jih izdelala
Urbi, d.o.o., Oblikovanje prostora in Urbanistični inštitut
Republike Slovenije v letu 2001.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt,

ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. Prostor-
ski ureditveni pogoji določajo pogoje za posege v prostor,
za katere je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje in tiste, ki jih
je treba priglasiti.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz prostorskega

plana,
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev,



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 25. 10. 2002 / Stran 10001

– grafične prikaze:
– izsek iz prostorskega plana občine v merilu

1:10000,
– meje območij urejanja v merilu 1:10000,
– razmejitve, merila in pogoji, v merilu 1:5000,
– ureditev prometa, v merilu 1:5000,
– infrastruktura, v merilu 1:5000,

– grafične priloge (pogoji izrabe površin in urbanistični
pogoji za posege) v merilu 1:5000.

Grafični prikazi in priloge so sestavni del odloka o PUP
in so izdelani v analogni in digitalni obliki. Digitalni podatki so
izdelani na osnovi digitalnega katastrskega načrta (DKN) in
se lahko uporabljajo samo z uradno geodetsko podlogo
DKN GURS, 2001.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– meje območij, ki se jih ureja s prostorskimi ureditve-

nimi pogoji,
– skupna merila in pogoje za posege v prostor, ki

vsebujejo:
– funkcijo območij s pogoji za izrabo in kakovost

graditve ali drugega posega,
– pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– pogoje za prometno urejanje,
– pogoje za komunalno in energetsko opremljanje in

urejanje ter telekomunikacije,
– pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcio-

nalnih zemljišč,
– pogoje za varstvo okolja,
– pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– pogoje za obrambo in zaščito,
– posebne določbe.

Pogoji so določeni za ves obravnavani prostor, obmo-
čja urejanja in posamezne ureditvene enote.

5. člen
Pojmi po tem odloku so:
1. delež dejavnosti je delež posamezne dejavnosti v

območju predpisane pretežne namembnosti;
2. dopolnilne gradnje so vse vrste gradbenih posegov

na nepozidanih stavbnih zemljiščih, kjer se s posegom za-
polnjuje nepozidane vrzeli v stavbnem tkivu;

3. gradbena linija je črta, na katero morajo biti z naj-
manj enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo ob tej črti.
Dovoljeni so manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbe-
ne linije fasade v notranjost stavbne mase. Objekti lahko
presegajo gradbeno linijo le s funkcionalnimi in oblikovnimi
elementi strešne konstrukcije (napušči), kolikor ne posega-
jo v določila katere koli druge pozitivne gradbene ali z njo
povezane zakonodaje;

4. gradbena parcela je stavbno zemljišče, na katerem
stoji oziroma na katerem je predviden objekt ali naprava in
stavbno zemljišče potrebno za njegovo redno rabo. Gradbe-
na parcela se deli na: pozidano stavbno zemljišče (sestavlje-
no iz stavbišča in povoznih/dovoznih površin, dostopnih
površin ter površin za mirujoči promet za potrebe lastnika ali
uporabnika nepremičnine, kot je določeno z indeksom zazi-
danosti za obravnavano območje) in nezazidljivi del parcele,
ki ga kot takega zahteva ustrezna zakonodaja s področja
požarne in potresne varnosti glede na velikost objekta, nje-
govo namembnost in oblikovanost zemljišča;

5. funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele zem-
ljišča, ki je potreben za redno rabo objekta ali naprave;

6. indeks zazidanosti je razmerje med zazidano površi-
no objekta (stavbišče) in površino parcele (stavbnega zemlji-
šča);

7. indeks izrabe je razmerje med celotno koristno po-
vršino objekta in površino parcele oziroma stavbnega zemlji-
šča;

8. javne površine so površine, ki so dostopne vsem, ne
glede na funkcijo, merilo program ali lastništvo; pojem »jav-
no« v splošnem implicira možnosti, potenciale in/ali prisot-
nost posameznikov ali skupin v danem grajenem ali odprtem
prostoru; pa tudi prostor, kjer je prisotnost ljudi sestavni ali
nujni del prostora; pojem »javna površina« implicira sedanje,
načrtovane ali prenovljene programe, funkcije ali tehnične
zmogljivosti, ki omogočajo varne in doživljajsko spodbudne
javne prostore v ali v okolici urbaniziranih področij;

9. javni programi so tisti, ki so v celoti ali deloma vezani
na delo s strankami oziroma na obisk javnosti;

10. legalizacija, je upravno dejanje s katerim se za
objekt ali napravo zgrajeno brez dovoljenja za poseg v pro-
stor pred pravnomočnostjo tega odloka, ob upoštevanju
določil tega odloka in ustreznih zakonov ter podzakonskih
aktov prične in vodi upravni postopek izdaje dovoljenja za
poseg v prostor;

11. kvartarne dejavnosti po tem odloku so izobraževa-
nje, šolstvo, zdravstvo, socialno in otroško varstvo, kulturne
dejavnosti, občinska, državna in pokrajinska uprava, svobo-
dni poklici, verske ustanove in cerkve, šport, rekreacija;

12. mešanje dejavnosti je želeno umeščanje raznovr-
stnih dejavnosti v posamezna območja urejanja zaradi izbo-
ljšanja bivalnih kakovosti v posameznih območjih, kjer je
predpisana pretežna namembnost;

13. novi poseg je gradnja na stavbnem zemljišču, ki do
posega ni bilo zasedeno z gradnjo;

14. nadzidava je gradbeni poseg s katerim se poviša
obstoječi objekt zaradi povečanja njegove skupne bruto
etažne površine ali funkcionalne oziroma tehnološke izbo-
ljšave objekta;

15. območja urejanja so sklenjene prostorske celote
sorodne namembnosti, vrste posegov v prostor in arhitek-
turno-urbanističnega izraza, za katero veljajo skupni pogoji
in merila glede namembnosti, vrste posega v prostor in
oblikovanja;

16. obvodni prostor je območje ležeče vzdolž vodoto-
ka v katerem so prisotne sledi delovanja rečne dinamike;

17. pomožni objekt je objekt, ki stoji ob ali v neposre-
dni bližini osnovnega objekta in je namenjen izboljšavi bival-
nih pogojev ter ljubiteljski dejavnosti lastnika ali uporabnika
objekta. Za takšen objekt ni potrebno pridobiti dovoljenja za
poseg v prostor in se lahko postavi na podlagi priglasitve
del, vendar zanj veljajo vsa določila o namembnosti, odmi-
kih, oblikovanju ipd. predpisanih za posamezno območje
urejanja ali ureditveno enoto;

18. prenova po tem odloku je skupna oznaka za obmo-
čja in objekte, kjer pri posegih v prostor prevladujejo nasled-
nja dejanja: Preprečevanje propadanja ali poslabšanja sta-
nja, Preventivna zaščitna dela (vzdrževanje obstoječega sta-
nja, za kar so lahko potrebna posebna dela za zaščito in tudi
(manjša) popravila in nadomestila, da bi preprečili nadaljnje
poškodbe in uničenja), Konsolidacija, tudi utrditve, učvrsti-
tve, ojačanja (fizični posegi z dodajanjem ali uporabo adhe-
zivnih oziroma ojačitvenih sredstev v materiale/strukturo ali
konstrukcijo objektov z namenom, da bi zagotovili njihovo
nadaljnjo trajnost in integriteto strukture), Restavracija (kate-
re namen je povrniti originalen koncept čitljivosti objekta ali
arhitekturne kompozicije/arhitekturnega videza. Metoda je
pogosto uporabljena in upravičena ob restavraciji v potresu
poškodovanih objektov iz struktur, ki jim je mogoče jasno
identificirati sestavine: npr. obdelani kamen, lesena ostrešja
idr., Rehabilitacija (posegi, ki omogočijo ponovno usposo-
bitev objekta za rabo prek različnih prilagoditvenih del oziro-
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ma adaptacij, Replika (izdelava kopije, reprodukcije, ki po-
meni izdelavo kopije po obstoječem originalu in se običajno
uporablja za posamezne izdelke/umetnine in manj pogosto
za večje, sestavljene sklope in stavbe) in Rekonstrukcija
(poseg, s katerim vzpostavimo, na novo zgradimo ali druga-
če obnovimo uničene ali poškodovane dele objekta z upora-
bo starih ali novih materialov ali kombinacije obeh);

19. pretežna namembnost je tista, ki v posameznem
območju predpisane namembnosti prevladuje;

20. primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo in
gozdarstvo;

21. proizvodne dejavnosti po tem odloku so sekundar-
ne in sorodne dejavnosti;

22. stavbno zemljišče, je zemljišče, ki je s prostorskim
planom občine namenjeno za graditev objektov in naprav
oziroma zemljišče, na katerem so zgrajeni objekti in naprave
in zemljišča za katera so izdana predpisana dovoljenja za
poseg v prostor;

23. terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina,
gostinstvo, turizem, promet in storitve;

24. ureditvena enota je sklenjeno območje urejanja, ki
predstavlja prostorsko celoto, v katerem so poleg splošnih
pogojev urejanja, ki veljajo ureditvenemu območju, predpi-
sani še lokacijsko specifični;

25. varovano območje je območje nadzorovanega ali
omejenega poseganja v prostor zaradi varovanja značaja ali
funkcionalnosti zavarovanih naravnih, kulturnih ali infrastruk-
turnih objektov, naprav in območij;

26. zaokrožitev površin pomeni povezovanje in racio-
nalizacijo območij graditev iz polpreteklega obdobja, vzpo-
stavitev grajenih robov med različnimi rabami prostora in
varovanje naravnega okolja pred razpršeno poselitvijo s
strnjevanjem pozidanih območij, ki jih je mogoče racional-
no priključiti na obstoječa ali načrtovana infrastrukturna
omrežja.

2. Meje območij, ki se jih ureja s prostorskimi ureditve-
nimi pogoji

6. člen
1. Območja, ki se jih ureja s temi PUP obsegajo površi-

ne v naseljih Pameče, Podgorje, Troblje; Slovenj Gradec;
Šmartno pri Slovenj Gradcu; Tomaška vas in Turiška vas.

2. Meje so določene v grafičnem prikazu v merilu
1:5000 in v digitalni obliki na podlagi DKN.

3. S PUP se ne ureja območij veljavnih prostorskih
izvedbenih načrtov.

3. Skupna merila in pogoji za posege v prostor
3.1 Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto

graditve ali drugega posega
3.1.1 Namembnost območij in površin

7. člen
Vrste pretežne namembnosti v območju urejanja so:
– območja centralnih dejavnosti –
inštituti, z oznako Ci
– območja centralnih dejavnosti –
trgovina, z oznako Ct
– območja naselbinskih jeder, z oznako J
– območja za komunalne dejavnosti, z oznako K
– območja za industrijo, z oznako P
– območja za proizvodno obrt, z oznako Po
– območja za proizvodne storitve, z oznako Ps
– območja za šport, z oznako R
– območja stanovanj nižje gostote, z oznako Sn
– območja stanovanj višje gostote, z oznako Sv

– območja mestnih parkov, z oznako mp
– območja arheoloških parkov, z oznako ap
– območja obvodnega prostora, z oznako vp
Grafični prikazi pretežnih rab so povzeti po dejanskem

stanju v prostoru ter natančni analizi podatkov v novejših
grafičnih podlagah, ki niso bile na razpolago ob izdelavi
prostorskega plana. Tako so v posameznih območjih, kjer
so plansko opredeljene pretežne namembnosti, označena
tudi območja drugih namembnosti za katere veljajo določila
slednjih.

8. člen
1. V območjih centralnih dejavnosti – inštituti (Ci) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– izobraževanje, šolstvo;
– zdravstvo;
– socialno in otroško varstvo;
– kulturne dejavnosti;
– občinska, državna in pokrajinska uprava;
– svobodni poklici;
– verske ustanove in cerkve;
– trgovine in gostinstvo kot spremljajoča dejavnost

osnovni dejavnosti;
– turizem;
– stanovanja za lastnika oziroma upravljavca objekta, in

sicer največ eno stanovanje na objekt;
– stanovanja v obstoječih objektih v teh območjih.
2. V območjih centralnih dejavnosti – trgovina (Ct) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha);
– mešane terciarne in kvartarne dejavnosti;
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja;
locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih
objektov;

– šport in rekreacija;
3. V območjih naselbinskih jeder (J) so dopustni pose-

gi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja;
– terciarne in kvartarne dejavnosti, ki so praviloma loci-

rane v pritličjih objektov;
– turizem;
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja;
locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih
objektov, vendar ne na ali ob osrednjih prostorih naselij, kjer
so javne površine in/ali javni programi.

4. V območjih za komunalne dejavnosti (K) so dopustni
posegi za naslednje namene in dejavnosti:

– pokopališča (Kp): v zvezi s pokopavanjem, urejanjem
parkov in odprtih površin, cerkvami, trgovinami in storitvami
povezanimi z pokopališko dejavnostjo;

– oskrbne sisteme komunale in energetike (Ko): v zve-
zi s komunalno dejavnostjo, energetiko, trgovinami in stori-
tvami v zvezi z komunalno dejavnostjo;

– promet (Kt): v zvezi s prometom, trgovinami in stori-
tvami v zvezi s prometno dejavnostjo;

– letališko dejavnostji (Kl): v zvezi z letalskim prometom
in storitvami vezanimi na letalski promet.

5. V območjih za industrijo (Pi) so dopustni posegi za
naslednje namene in dejavnosti:

– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov
presegajo 1000 m2 bruto površine;

– energetika;
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvo-

dne dejavnosti;
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– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-
membnosti območja.

6. V območjih za proizvodno obrt (Po) so dopustni
posegi za naslednje namene in dejavnosti:

– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov
ne presegajo 1000 m2 bruto površine,

– energetika;
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvo-

dne dejavnosti;
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
7. V območjih za proizvodne storitve (Ps) so dopustni

posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov

ne presegajo 1000 m2 bruto površine;
– skladiščenje;
– transportno logistične dejavnosti;
– trgovina, storitve in specializirani servisi ki so v fun-

kciji osnovne proizvodne storitve;
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
8. V območjih za šport (R) so dopustni posegi za na-

slednje namene in dejavnosti:
– šport;
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne namem-

bnosti območja;
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni na-

membnosti območja.
9. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) so do-

pustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja nižje gostote (40-80 preb./ha);
– terciarne dejavnosti in kvartarne dejavnosti za potre-

be stanovanjskega območja;
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z
emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov;

– šport in rekreacija.
10. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) so

dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha);
– terciarne dejavnost in kvartarne dejavnosti za potre-

be stanovanjskega območja, ki so locirane v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov;

– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo
40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z
emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali
kletnih prostorih posameznih objektov;

– šport in rekreacija;
11. V območjih mestnih parkov so dopustni posegi za

naslednje namene in dejavnosti:
– za počitek in pasivno rekreacijo;
– za varstvo in sprostitev otrok.
12. V območjih arheoloških parkov so dopustne dejav-

nosti gozdarstva in kmetijstva. Na osnovi prehodnih arheolo-
ških izkopavanj so dopustne tudi:

– ureditve parkovnih površin in zelenih površin;
– ureditve poti;
– ureditve otroških igrišč;
– ureditve v zvezi z predstavitvijo arheoloških najdb na

lokaciji najdišča;
– postavitve pomožnih objektov.
13. V območjih obvodnega prostora so dopustni pose-

gi za naslednje namene in dejavnosti:
– za počitek in pasivno rekreacijo, tj. dejavnosti, ki ne

potrebujejo posebnih grajenih objektov in naprav;
– vodnogospodarske ureditve z energetsko izrabo vo-

dotokov na reguliranih odsekih vodotokov.

V območjih urejanja so dopustni posegi za legalizacijo
objektov in za že obstoječe dejavnosti, ki sicer niso dopu-
stne v točkah od 1 do 13. Za te dejavnosti, ki niso v skladu s
predpisano pretežno namembnostjo območja in z usmeritvi-
jo razvoja posameznega območja, ni dopustno povečanje
površin in zmogljivosti, dopustno pa je vzdrževanje obstoje-
čih razmer, razen če te dejavnosti prekomerno vplivajo na
okolje. Brez sanacije neustreznih razmer oziroma vplivov,
novi posegi s tovrstnimi namembnostmi niso dopustni.

3.1.2 Vrsta posega

9. člen
1. Na vseh zemljiščih, razen v območjih mestnih par-

kov, arheoloških parkov in obvodnega prostora, so dopu-
stne naslednje vrste posegov:

– za obstoječe objekte: prenova in nadzidave objektov
ter nadomestne gradnje – tako da ne presegajo gabaritov
obstoječe zazidave v neposredni okolici; odstranitev objek-
tov; sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so določene
z namembnostjo posameznega območja urejanja, ob upoš-
tevanju normativov za varstvo okolja;

– dopolnilne gradnje novih objektov, ki so določene z
pretežno namembnostjo posameznega območja urejanja iz
8. člena, tako da ne presegajo gabaritov obstoječe zazidave
v neposredni okolici;

– legalizacija posegov v prostor v skladu z določili tega
odloka;

– postavitve pomožnih in začasnih objektov;
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave

ter ulična oprema, komunalno in energetsko omrežje in
naprave, omrežje in naprave za zveze);

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami;

– ureditev javnih površin;
– postavitve spomenikov, spominskih plošč in drugih

obeležij.
2. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je poleg

naštetih vrst posegov dopustna tudi gradnja novih kmetij s
spremljajočimi objekti v območjih kjer je kmetijska dejavnost
značilna.

3. V območjih mestnih parkov so dopustne naslednje
vrste posegov:

– ureditve parkovnih površin in zelenih površin, uredi-
tve poti, kolesarskih stez, ureditve otroških igrišč;

– ureditve vrtičkov;
– postavitve pomožnih objektov (ograje, klopi, pergo-

le, nadstreški, ute, paviljoni);
– postavitve začasnih objektov za prireditve, katerih

program in skladnost potrdi Občinska uprava mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

Odstranitev visoko- debelne vegetacije je dopustna le
kot sanitarna sečnja ali v sklopu parkovne ureditve, pri če-
mer je treba nadomestiti odstranjena debla, drevesa na bliž-
nji lokaciji.

4. V območjih arheoloških parkov so dopustne dejav-
nosti gozdarstva in kmetijstva. Na podlagi prehodnih arheo-
loških izkopavanj so dopustne tudi:

– ureditve parkovnih površin in zelenih površin;
– ureditve poti;
– ureditve otroških igrišč;
– ureditve v zvezi z predstavitvijo arheoloških najdb na

lokaciji najdišča;
– postavitve pomožnih objektov.
5. V območjih obvodnega prostora so dopustne na-

slednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela in vodnogospodarske ureditve;
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– ureditev zelenih površin;
– postavitev pomožnih in začasnih objektov;
– ureditev poti za pešce;
– ureditev kolesarskih stez.

3.1.3 Pogoji za izrabo

10. člen
1. V območjih za inštitute (Ci) je indeks zazidanosti

najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti
odprtega oziroma ozelenjenega; indeks izrabe je najmanj
0,4 in največ 1,6.

2. V območjih za trgovino (Ct) je indeks zazidanosti
najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti
odprtega oziroma ozelenjenega; indeks izrabe je najmanj
0,4 in največ 1,6.

3. V območjih za komunalne dejavnosti (K) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od znača-
ja in funkcijskih potreb dejavnosti; indeks izrabe je najmanj
0,4 in največ 0,8.

4. V območjih za industrijo (Pi) je indeks zazidanosti
najmanj 0,5 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcij-
skih potreb dejavnosti; indeks izrabe je najmanj 0,4 in naj-
več 1,0.

5.  V območjih za proizvodno obrt (Po) je indeks zazi-
danosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in
funkcijskih potreb dejavnosti; indeks izrabe je najmanj 0,4
in največ 0,8.

6. V območjih za proizvodne storitve (Ps) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od znača-
ja in funkcijskih potreb dejavnosti; indeks izrabe je najmanj
0,4 in največ 1,0.

7. V območjih za šport (R) je indeks zazidanosti naj-
manj 0,1 in največ 0,6 v odvisnosti od značaja in funkcijskih
potreb dejavnosti indeks izrabe je najmanj 0,2 in največ
1,0.

8. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je in-
deks zazidanosti najmanj 0,1 in največ 0,4; najmanj 50%
zemljišča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega; indeks
izrabe je najmanj 0,2 in največ 0,5 in je prilagojen indeksu
izrabe na sosednjih gradbenih parcelah.

9. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) je indeks
zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,6; najmanj 30% zemlji-
šča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega; indeks izrabe
je najmanj 0,5 in največ 1,6.

11. člen
1. V vseh območjih iz 10. člena je na pozidanih stav-

bnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo in prenovo objektov
dopustno povečati indeks izrabe, izračunanega iz sedanje-
ga stanja, za največ 10%. Povečanje indeksa velja za posa-
mezno gradbeno parcelo in ne za območje urejanja ali ure-
ditveno enoto v celoti.

2. V vseh območjih iz 10. člena je na obstoječih stav-
bnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo ali prizidavami dopu-
stno povečati indeks zazidanosti v predpisanih mejah le na
osnovi strokovne preveritve in upoštevanju drugih določil
tega PUP.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) je dopustno in-
deks izrabe povečati le na osnovi posebne strokovne preso-
je in pogojev soglasjedajalca; investitor si mora pridobiti
kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumen-
tacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno doku-
mentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Indeksi izrabe za območja kjer je predvidena izdela-
va PIN in za območja zaokrožitev so opredeljeni v posebnih
določbah.

3.1.4 Varstvena območja in rezervati

12. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruktur-

nega omrežja in naprav, varstva in urejanja voda ter varstva
narave in kulturne dediščine, ki so določeni v grafičnih pri-
kazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi
predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v določbah tega odloka
o prometnem urejanju, komunalnem in energetskem oprem-
ljanju, o varstvu in urejanju voda in o varstvu narave in
kulturne dediščine.

3.1.5 Območja predvidena za urejanje s prostorskimi
izvedbenimi načrti in varovana območja za dolgoročni razvoj

13. člen
1. Na območjih, za katera je v planu oziroma v progra-

mu priprave PIA mestne občine predpisana izdelava prostor-
skih izvedbenih načrtov so do sprejetja PIN oziroma podro-
bnejših dopolnitev PUP dopustne naslednje vrste posegov:

– nujna vzdrževalna dela ali prenova obstoječih objek-
tov in naprav;

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov, ki so na podlagi 8. člena tega odloka dopustna v posa-
meznem območju;

– rušitve objektov;
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav,

ki jih morajo njihovi lastniki oziroma uporabniki prostora
odstraniti na lastne stroške pred začetkom izvajanja prostor-
skega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi
posegi v PIN ter ozelenitve;

– gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnega omrežja
in naprav;

– novogradnje na funkcionalnem zemljišču sedanjih ob-
jektov, ki ne bodo ogrožale poznejše izvedbe PIN.

2. Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
poznejšega načrtovanja in so skladni s predvidenimi uredi-
tvami.
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3. Ta območja so:

Oznaka Vrsta območja urejanja Oznaka Ime ureditvene enote Urejanje s Vrsta posega2

območja ureditvene prostorskimi
urejanja enote izvedbenimi

načrti – PIN1

Ci Območja za centralne dejavnosti - inštituti Ci1 Celjska cesta ZN P

Ct Območja za centralne dejavnosti – Ct1 Južni vstop ZN N
poslovne in trgovinske dejavnosti Ct2 Vzhodni vstop ZN P

Ct4 Črpalka Stari trg UN N
Ct5 Celjska cesta ZN N, P
Ct6 Nama (del J1) UN N, P
Ct7 Turiška vas UN N

J Območja naselbinskih jeder J1 Zgodovinsko jedro UN N, P
J2 Šmartno pri Slov. Gradcu UN N

K Območja za komunalne dejavnosti Ko1 Čistilna naprava LN N
(Ko-oskrbni sistemi, Kp-pokopališča, Ko2 Komunala ZN P
Kt-promet, Kl-letališče)

Pi Območja za industrijo Pi1 Pameče-Troblje ZN N

Po Območja za proizvodno obrt Po1 Slovenj Gradec UN N
Po2 Ozare UN N

Ps Območja za proizvodne storitve Ps1 Sušilnica UN P
Ps2 Letališče UN NP
Ps3 Legen – posl. cona ZN N

R Območja za rekreacijo in šport R1 Letališče UN N
R2 Rek. Cona Legen UN N
R3 Slovenj Gradec UN N

Sn Območja za stanovanje nižje gostote Sn1 Cesta na Legen ZN N
(40-80 preb./ha) Sn2 Uglerjevo ZN N

Sn3 Krnice 2 ZN N
Sn4 Za vodo ZN N
Sn8 Ozare (del Po2) UN N
Sn9 Podgorje ZN N

Sv Območja za stanovanje višje gostote Sv1 Tičnica ZN N
(nad 80 preb./ha) Sv2 Celjska c. UN P

Ostalo Mestni park UN
Arheološki park UN VO
Obvodni prostor UN VO

Opombe:
1 ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt;
2 P – prenova, N – nov poseg, Z – zaokrožitev, VO – varovano območje
4. Območja PIN je dopustno razširiti na sosednja okoliška stavbna zemljišča, če se z njihovo funkcionalno razširitvijo

omogoči tehnično, funkcionalno in ambientalno ustreznejše rešitve

3.2 Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
3.2.1 Urbanistično oblikovanje

14. člen
1. Osnovna izhodišča pri prihodnjih prostorskih razme-

stitvah v območju urbanistične zasnove sledijo osnovni za-
misli, da je treba posamezna naselja urejati kot zaključene
celote ter v vsem pozidanem prostoru povezati njegove lo-
čene dele v funkcionalno celoto. To pomeni, da je s posegi
treba vzpostaviti hierarhijo središč v območju, od osrednje-
ga zgodovinskega navzven, v obstoječih stanovanjskih ob-



Stran 10006 / Št. 91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

močjih težiti k večjim gostotam zazidave, obstoječe zelene
površine in naravna območja vključiti v funkcioniranje mesta
in zagotoviti ekološko zdravo okolje, varno pred prekomerni-
mi emisijami hrupa, smradu in emisij iz prometa, kurišč in
proizvodnih procesov.

2. Prometnice je treba urediti kot mestne ulice in zgra-
diti kolesarske poti in poti za pešce ter optimizirati cestno
omrežje tovornega in tranzitnega prometa z izgradnjo parki-
rišč in primernih dostopnih cest.

3. V smislu varovanja okoljskih kakovosti v naseljih je
treba ohranjati možnost razvoja industrije ob ekološki sana-
ciji in vzpostavitvi lokacijskih pogojev za diverzifikacijo in
popestritev možnih proizvodnih dejavnosti.

4. V posameznih ureditvenih enotah, ki jih je mogoče
razumeti kot ključne za razpoznavnost mestnega prostora in
za območja, kjer se s posegom v prostor bistveno spreminja
njegova dotedanja celovitost, je dopustno idejne in varian-
tne rešitve pridobiti tudi prek urbanističnih natečajev ali dru-
gih oblik preveritev.

15. člen
Gradbena linija
V nekaterih ureditvenih enotah, ki so posebej prikaza-

ne v grafični prilogi, je gradbena linija obvezna za vse pose-
ge v prostor. Višja nadstropja večnadstropnih objektov s
svojo maso ne smejo segati čez gradbeno linijo.

16. člen
Prometne in javne površine
1. Površine trgov, osrednjih vaških prostorov in cest

naj bodo urejene tako da se s tlaki ločijo primarne vozne
površine od površin za kolesarje ter pešce. Na ožinah, kjer
odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normativne iz-
vedbe kolesarskih stez ali poti za pešce, naj bo vedno
urejena minimalna širina za pešce (60 cm) in kolesarje, vsaj
na eni strani vozišča, samo vozišče pa naj se zoži.

2. Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti začasne
pomožne konstrukcije in odvečni gradbeni material ter ure-
diti okolico.

3. Pri urejanju javnih in prometnih površin niso dopu-
stne odstranitve varovanih dreves, razen v primerih ko je
ogrožena varnost.

17. člen
Dostopi
V vsa območja urejanja in posamezne ureditvene enote

je treba zagotoviti dostop z najbližje javne poti oziroma tako
kot je za nekatere ureditvene enote označeno v grafičnih
prilogah. Pri ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati pro-
metno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in fun-
kcionalno ovirane osebe.

3.2.2 Arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikova-
nje

18. člen
1. Z arhitekturnim oblikovanjem je treba po eni strani

ohranjati podedovane kakovosti arhitekturne podobe naselij
ali posameznih njegovih delov, krepiti območja pomanjklji-
vega izraza na osnovi prepoznanih kakovosti v prostoru in
izgrajevati novo podobo, v območjih kjer takih kakovosti ni.
Z arhitekturnim izrazom je treba doseči jasno in čitljivo urba-
no strukturo, ki je pogojena na eni strani z geografsko lego
in reliefom, na drugi strani pa z zgodovinskimi pogoji grad-

nje, tj. tlorisa in trodimenzionalne podobe. S posegi je treba
ustvarjati prepoznavno podobo mesta, ki jo določajo:

– krajevna identiteta: geomorfološke in krajinsko pej-
sažne značilnosti (topografija, griči, nabrežja) prostorske čle-
nitve;

– tlorisna struktura območij skupne identitete in posa-
mičnih tkiv, osnovnih povezovalnih (javni, grajeni in zeleni
odprti prostor), zaznavnih in orientacijskih sistemov mesta;

– značilna silhueta in pomembne vedute (pogledi na
naravne in grajene prostorske dominante);

– identiteta funkcionalne strukture: vrsta in distribucija
posameznih dejavnosti.

2. S krajinsko arhitekturnim oblikovanjem je treba v
mestno strukturo integrirati neizkoriščene prostorske poten-
ciale zelenih površin in odprtih prostorov. Določajo jih pred-
vsem lega v naseljih, privlačne vsebine v neposredni bližini
in dejanska razpoložljivost prostora. To so predvsem obmo-
čja mestnih in arheoloških parkov, obvodni prostor, zunanji
prostori šol, vrtcev, domov za starejše občane, odprti pro-
stori in zelene površine ob javnih ustanovah, večjih trgovin-
skih centrih, industrijskih objektih in odprte površine name-
njene športu in rekreaciji. Odprte in zelene prostore mesta
je treba smiselno povezati z naravnim zaledjem v zeleni
sistem ne glede na lastniško strukturo zemljišč.

3. V posameznih ureditvenih enotah, kjer se s pose-
gom v prostor bistveno spreminja njegova dotedanja celovi-
tost in so prepoznane obstoječe kakovosti prostora je dopu-
stno rešitve za posamezne objekte ali sklope pridobiti tudi
prek arhitekturnih, urbanistično-arhitekturnih in krajinsko ar-
hitekturnih natečajev ali drugih oblik preveritev.

19. člen
Oblikovanje stavbne mase
1. Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih

dopustnih višin za posamezne vrste objektov treba upošte-
vati tudi vertikalne gabarite naselij oziroma posameznih ure-
ditvenih enot, tako da objekti po višini ne izstopajo iz celotne
podobe naselja razen v primerih, kjer se z višino objektov
izboljšuje oziroma načrtno spreminja podoba naselja.

2. Dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcij-
sko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in upo-
rabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dodani
del stavbe mora z osnovno oblikovati celovito prostorsko
kompozicijo.

20. člen
Strehe
1. Strehe morajo biti praviloma dvokapnice v naklonu

35°-45°, razen:
– če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali

strmejše strehe in je naklon strehe pogojen s celovitim obli-
kovanjem ali zasnovo objekta;

– če je oblika strehe pogojena z zasnovo in celovitostjo
oblikovanja objekta in smiselno dopolnjuje arhitekturni izraz
posamezne ureditvene enote, uličnega niza ali skupine hiš;

– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega
15m, npr. v območjih za proizvodnjo (Pi), proizvodne stori-
tve (Ps), komunalne dejavnosti (Ko in Kt) ali centralne dejav-
nosti (Ct in Ci), so dopustne tudi ravne strehe; ravna streha
je tudi dopustna za ureditev teras za gostinske dejavnosti,
če je objekt deloma ali v celoti vkopan pod teren ali objekt
leži na pobočju in je delno vkopan;

– na zavarovanih objektih kulturne dediščine, kjer sta
naklon in zasnova strehe lahko tudi drugačna;

– nad sestavljenimi tlorisi, kjer so možne tudi večsle-
menske in večkapne strehe;
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2. Dvokapne strehe morajo biti oblikovane simetrič-
no. Sleme dvokapnih streh mora potekati v smeri daljše
stranice.

3. Višina kolenčnega zidu dvo- in večkapnih streh, ki je
višina od vrha tlaka do ležišča kapne lege, je največ 90 cm.

4. Mansardne (lomljene) strehe niso dopustne.
5. Strehe pomožnih objektov, ki so oblikovani kot pri-

zidki osnovnim objektom in vidni z javnih površin, morajo biti
izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša
oziroma nadaljuje prek pomožnega v enakem naklonu, kot
ga ima osnovna streha oziroma se priključi osnovnemu ob-
jektu kot prečna streha.

6. Strehe prostostoječih pomožnih objektov se morajo
proporcijsko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem
in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta.

7. V vsem območju urejanja je pri izboru kritine treba
upoštevati kakovostne primere uporabe raznovrstnih kritin iz
neposredne okolice objekta oziroma naselja, če gre za kom-
pozicijsko ali oblikovno celovito prostorsko enoto.

8. Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, pri če-
mer morajo strešine imeti enak naklon kot osnovni objekt,
ali strešnih oken. Celotna dolžina frčad na strehi ali strešnih
oken ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.

21. člen
Prenova
Ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike pose-

gov enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upošte-
vanju pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove. Pri posegih
prenove kulturnih spomenikov si mora investitor pridobiti
kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumen-
tacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno doku-
mentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

22. člen
Rušitev
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obsto-

ječega poruši, je treba ohranjeni in nov del objekta poveza-
ti v celovito oblikovno stavbno maso z usklajeno proporcij-
sko zasnovo in kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov in
strešin.

3.2.3 Oblikovanje drugih posegov

23. člen
Pomožni objekti, za katere je potrebna priglasitev del
1. Pomožni objekti opredeljujejo naslednje namene:
A) Izboljšava bivanjskega standarda posameznega sta-

novanjskega objekta:
– montažne garaže, vrtne ute, shrambe za vrtno orodje

in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopol-
nitev stanovanjskih in gospodarskih objektov, tlorisne povr-
šine največ 25 m2;

– pergole in nadstreški nad dostopom oziroma dovo-
zom do objektov, nad balkoni in terasami pri stanovanjskih
hišah;

– drvarnice, deponije za kurivo in vkopane kleti, ki
predstavljajo dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega
gospodarstva, tlorisne površine največ 25 m2;

– tople grede in zaprti cvetličnjaki, če so locirani na
funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov, tlorisne površine največ 30 m2;

– zunanji tipski bazeni z vkopom v teren do 1m in
površine največ 25 m2;

– tlakovanje in ureditev dvorišč pred stanovanjskimi in
drugimi objekti;

– ograje (glej 27. člen).

B) Izboljšava komunalnega, funkcionalnega, energet-
skega in prometnega standarda posameznega objekta:

– mali rezervoarji za tekoči plin do vsebine 5 m2;
– naprave za izkoriščanje sončne energije do površine

30 m2;
– greznice in montažne čistilne naprave za čiščenje

komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 PE (populacij-
skih enot),

– ograje (glej 27. člen).
C) Izboljšava funkcionalnega standarda večstanovanj-

skega objekta:
– zasteklitev balkonov po enovitem projektu za vso

zgradbo;
– zasteklitev teras po enovitem projektu za vso zgrad-

bo;
– postavitev kolesarnic, stojal za kolesa z nadrstre-

šnico;
– ureditev prostora za smetnjake;
– ograje (glej 27. člen).
D. Izboljšava funkcionalnega standarda kmetijskega go-

spodarstva:
– lope za shrambo krme, stelje, poljščin in orodij, lese-

ni kozolci za sušenje krme, ki služijo osnovni dejavnosti
kmetijskih gospodarstev do 25 m2;

– kurniki, zajčniki, svinjaki in drugi manjši objekti z
žičnimi ograjami za rejo malih živali, če ležijo v sklopu stano-
vanjskih in gospodarskih objektov kmetijskih gospodarstev
do 25 m2;

– začasna odprta zavetišča za živali do 50 m2;
– tipski silosi do 30 m2 in koritasti silosi z nadstrešnico

do 100 m2;
– gnojne jame ter gnojišča manjše kubature zunaj ob-

močij kjer veljajo vodovarstveni režimi;
– leseni čebelnjaki, če so locirani na funkcionalnih zem-

ljiščih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter v območju
pašnega katastra, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskih
gospodarstev do 25 m2;

– ograje (glej 27. člen).
E) Izboljšava objektov, naprav in površin javnega stan-

darda (glej 25. in 26. člen):
– izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih;
– mikrourbana oprema parkov in obvodnega prostora

(klopi, igrala);
– postavitev spomenikov, spominskih plošč in drugih

obeležij;
– reklamni, obvestilni in podobni panoji in naprave,

ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte,
zidove, ograje ali samostojno, ki so v skladu z odlokom o
plakatiranju.

2. Pomožne objekte ni dopustno uporabljati in oprem-
ljati za bivalne namene.

3. Postavljanje pomožnih objektov ne sme biti v nas-
protju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov,
določili tega odloka in drugih splošnih aktov mestne občine
in z njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi
drugih oseb.

4. V zvezi z odmiki, oblikovanjem, izboru gradiv pomož-
nih objektov smiselno veljajo enaka določila kot za ostale
objekte.

5. Skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov
pod točko 1 A na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega
objekta ne sme presegati tlorisno površino 30 m2.

24. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane gradnje ali posega z opisom zemlji-

šča bi objekt stal oziroma bi se poseg izvršil;
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– skica ali načrt objekta (tloris, prerez, fasade);
– kopijo katastrskega načrta z vrisom predvidene loka-

cije;
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpola-

ganju z zemljiščem na katerem bi objekt stal oziroma bi se
poseg izvršil;

– soglasje lastnika oziroma upravljavca ceste, kadar je
oddaljenost objekta od prometnice manjša od 4 m na naj-
bolj izpostavljenem delu objekta;

– soglasje lastnika oziroma upravljavca sosednjega
zemljišča, kadar je oddaljenost od posestne meje manjša
kot jo določa ta odlok;

– datum do katerega bo objekt postavljen, če gre za
začasni objekt ali sezonsko postavitev;

– mnenje oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja
Mestne občine Slovenj Gradec o primernosti in skladnosti
posega, razen za vzdrževalna dela.

25. člen
Ulična oprema in turistične oznake
Ulična oprema in turistične oznake morajo biti postav-

ljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastira-
jo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna
vozila in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav.

26. člen
Napisi, nadstrešnice, reklame, izvesne table
1. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sle-

menom hiš.
2. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo morajo

biti najmanj 2,50 m nad pločnikom.
3. Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod viši-

no kapi.

27. člen
Ograje
1. Oblikovanje ograj ob javnih površinah mora v me-

stnih naseljih odražati mesto tvorne oblikovne elemente oko-
lice in je dopustno v obliki polnih zidov (kamen, ometan zid,
viden beton), kovinskih ograj ali kombiniranih sistemov prej
navedenih gradiv do višine največ 2 m.

2. Dopustna je izvedba ograj z živimi mejami in z žičnim
jedrom (primerne drevesne oziroma grmovne vrste).

3. V območjih z vaškim značajem so dopustne tudi
izvedbe, ki se zgledujejo pri tradicionalnih primerih ograje-
vanja parcel z krajevno značilnimi vertikalnimi ali horizontal-
nimi gradivi višine od 1,2 m do največ 2 m.

4. V območjih varovanja naravnih kakovosti (npr. vo-
dnih zajetij) ali premoženja (proizvodna območja, manipula-
tivne površine, skladišča nevarnih snovi) ter športnih in vzgoj-
no-varstvenih objektih (osnovne šole in vrtci) so dopustne
tudi ograje višje od 2 m, ki so lahko tudi žične.

5. Izgradnja ograj ne sme preprečiti izvedbe prometnic
s predpisanim uličnim profilom oziroma mora biti njihova
višina usklajena z prometnovarnostnimi predpisi glede za-
htevanih preglednih kotov vožnje.

28. člen
Brežine in oporni zidovi
1. Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena po-

bočja je treba varovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je treba zavarovati pred erozijo in jih ozeleniti. V primerih
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je
treba uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogo-
čajo zatravitev ali zasaditev z grmovnicani.

2. Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno
oblikovani ali obloženi z avtohtonim kamnom.

3.2.4 Pogoji za oblikovanje v območjih urejanja

29. člen
1. V območjih za centralne dejavnosti – inštituti (Ci)

veljajo naslednji pogoji:
– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-

mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– kota pritličja pri vhodu: največ 100 cm nad terenom,
– razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

2. V območjih za centralne dejavnosti – poslovne in
trgovinske dejavnosti (Ct) veljajo naslednji pogoji:

– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ
100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

4. V območjih naselbinskih jeder (J) veljajo naslednji
pogoji:

– generalna razmestitev objektov: strnjena (gradnja v
nizih) ali posamezno, glede na sedanje razmere v posamez-
ni ureditveni enoti; pritličja morajo praviloma biti namenjena
javnim programom, sleme strehe teče vzporedno s cesto
oziroma z daljšo stranico stavbe,

– višina objektov: gabaritne mere morajo ostati v merilu
sedanjega ambienta,

– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40
cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– razmerje tlorisa objekta: poljubno,
– javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno

oblikovane,
– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

5. V območjih za komunalne dejavnosti (K – Kp, Ko,
Kt) veljajo naslednji pogoji:

– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: Kl, Ko, in Kt: v skladu z indeksom
izrabe, Kp: P+1,
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– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje; v
slednjem primeru so dopustni tudi manjši odmiki če ne
poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih objektih.

6. V območjih za industrijo (Pi) veljajo naslednji pogoji:
– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-

mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: v skladu z indeksom izrabe in tehno-
loškimi zahtevami,

– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

7. V območjih za proizvodno obrt (Po) veljajo naslednji
pogoji:

– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: v skladu z indeksom izrabe,
– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40

cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-

no oblikovane,
– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

8. V območjih za proizvodne storitve (Ps) veljajo na-
slednji pogoji:

– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posa-
mezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico),

– višina objektov: največ P+2+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane,

– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj
izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

9. V območjih za šport (R) veljajo naslednji pogoji:
– generalna razmestitev objektov: samostojni objekti;

pritličja pri vhodih so lahko namenjena javnim programom,
– višina objektov: v skladu z funkcionalnimi pogoji de-

javnosti,
– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ

100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-

no oblikovane brez prometnih površin ograjene z žičnato
ograjo,

– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

10. V območjih za stanovanje nižje gostote (40-80
preb./ha) (Sn) veljajo naslednji pogoji:

– generalna razmestitev objektov: samostojni objekti,
dvojčki ali vrstne hiše,

– tloris: podolgovat, razmerja stranic posamezne sta-
novanjske enote 1:1,4,

– višina objektov: največ P+1+M in v skladu z indek-
som izrabe,

– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40
cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane brez prometnih površin,

– dostop z javnih prometnic: neposredno ali prek pri-
ključka,

– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze
od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

11. V območjih za stanovanje višje gostote (40-80
preb./ha) (Sv) veljajo naslednji pogoji:

– generalna razmestitev objektov: samostojni stolpiči,
bloki ali vrstne hiše; pritličja so lahko namenjena javnim
programom,

– višina objektov: samostojni stolpiči, bloki: največ
P+4+M; vrstne hiše: največ P+2+M in v skladu z indeksom
izrabe,

– kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40
cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitektur-
no oblikovane brez prometnih površin,

– dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
– odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze

od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali za 4m od
najbolj izpostavljenega dela stavbe do parcelne meje; v sled-
njem primeru so s soglasjem soseda dopustni tudi manjši
odmiki če ne poslabšujejo bivalnih kakovosti v sosednjih
objektih.

12. V območjih Mestni park veljajo naslednji pogoji:
– ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v

naravnih materialih.
13. V območjih Arheološki park veljajo naslednji pogoji:
– objekti so locirani zunaj območja arheoloških najdišč

ob glavni prometnici,
– višina objektov: največ P+1+M.
14. V območjih Obvodni prostor veljajo naslednji po-

goji:
– ureditve so razmeščene tako, da ne zmanjšujejo pro-

pustnosti vodotoka,
– ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v

naravnih materialih, tako da ne ovirajo pretoka v primeru
visokih voda, razen premostitvenih objektov, ki so dimenzio-
nirani na višinsko koto 100-letnih vode.

3.3 Pogoji za prometno urejanje

30. člen
Cestno omrežje
1. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti ure-

jeni tako, da se z njimi ne ovira promet in ne poškodujejo
cesta in cestni objekti. Urediti se morajo v soglasju s pristoj-
nim organom in upravljavcem ceste.

2. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki
zagotavljajo prevoz s tovornjaki morajo biti utrjene tako, da
vozišče prenese 10 T osne obremenitve.

3. Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.

4. Interni dovozi in priključki morajo biti navezani na
napajalno prometno omrežje s skupnimi priključki.
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5. Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel
morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno pre-
ko skupnih dovozov ali utrjenih površin.

31. člen
Ulični profil
1. Bulvar
– normalni profil v širini 25 m: vozišče 9 m, dvostranske

kolesarske steze 2x2 m, dvostranski pločniki za pešce 2x3 m,
dvostranski drevored 2x3 m.

2. Mestna cesta
– normalni profil v širini 14 m: vozišče 6 m, dvostranske

kolesarske steze 2x2 m, dvostranski pločniki za pešce 2x2 m,
– zožani profil v širini 9 m: vozišče najmanj 5 m, kolesar-

ske steze in pločniki najmanj 2 m enostransko.
3. Glavne prometnice
– normalni profil v širini 13 m: vozišče 5 m, dvostranske

kolesarske steze 2x2 m, dvostranski pločniki za pešce 2x2 m,
– zožani profil v širini 6,5 m: vozišče najmanj 4,5 m,

pločniki najmanj 2 m enostransko.
4. Ostale ceste
– normalni profil v širini 11,75 m: vozišče najmanj

3,75 m, dvostranske kolesarske steze 2x2 m, dvostranski
pločniki za pešce 2x2 m,

– zožani profil v širini 5,75 m, pločniki najmanj 2 m
enostransko.

32. člen
Pri izgradnji krožišč v območju urejanja mora biti premer

notranjega kroga vozišča najmanj 15 m in največ 22 m.

33. člen
Parkiranje (stacionarni promet)
1. Varovana površina za mirujoči promet, je površina, ki

se varuje za ureditev skupnih javnih parkirišč; na njej niso
dovoljeni posegi, ki bi onemogočili kasnejšo ureditev parki-
rišč.

2. Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko števi-
lo avtomobilov oziroma so vezane na individualni motorni
promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popra-
vila avtomobilov, banke, pošte idr.) je treba zagotoviti parkirne
prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na sku-
pnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali
pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev parkirnih mest
na javnih površinah je dopuščena le izjemoma, in sicer na
podlagi soglasja uprave Mestne občine Slovenj Gradec. Upra-
va mestne občine soglasje izda v primeru, da javne parkirne
površine zadoščajo ali v primeru, da nosilec dejavnosti zago-
tovi soudeležbo pri izgradnji novih javnih parkirnih prostorov
oziroma garaž.

3. Parkirišča morajo biti locirana ob ali za objektom,
kakor dopuščajo prostorske razmere. Parkirišča, ki po površi-
ni presegajo 100m2 je treba členiti z ločilnimi zasaditvami,
spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. Ta
zahteva ne velja za začasno parkiranje v času prireditev.

4. Parkirišča in garaže za tovornjake so lahko umeščena
v ureditvenih območjih, kjer je dopustna namembnost za
industrijo (z oznako Pi) in proizvodne storitve (z oznako Ps) ter
v območjih rehabilitacije do pričetka realizacije nove namem-
bnosti.

34. člen
Pločniki
1. Varovano območje poti za pešce pomeni smer pove-

zovanja javnih povezav za pešce. Natančen potek tras ter
dimenzije je treba prilagoditi terenskim razmeram.

2. Pločniki za pešce širine najmanj 2m oziroma skladno
s prostorskimi razmerami, se uredijo ob vseh glavnih cestah
in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti drugim objektom
javnega značaja.

3. Pri izgradnji pločnikov oziroma javnih prometnic za
pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za funkcionalno
ovirane posameznike in kolesarje.

35. člen
Kolesarske steze
1. Varovano območje kolesarskih poti, ki je določeno v

grafičnem prikazu, pomeni smer povezovanja javnih kolesar-
skih poti.

2. Širina kolesarskih poti, ki praviloma potekajo dvo-
stransko, je praviloma 2m.

3.4 Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje in
urejanje ter telekomunikacije

36. člen
1. Na območju urejanja je obvezna priključitev objektov

na komunalne naprave za oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, oskrbo z električno energijo in telekomunika-
cijsko omrežje ter na plinovod.

2. Gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo komunalnih na-
prav je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upošteva-
njem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komu-
nalne vode na isti trasi in na ureditev prometnih površin.

3. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to
narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunal-
ne naprave oziroma racionalnejša rešitev.

4. Komunalna infrastruktura do sekundarnega nivoja po-
teka praviloma po javnih površinah.

5. Na odsekih, kjer objekti ali naprave komunalne infras-
trukture zaradi terenskih značilnosti ali drugih razlogov ne
ležijo v javnih površinah, je treba zagotoviti dostop pooblašče-
nim osebam, ki naprave vzdržujejo.

6. Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo
postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo,
predvsem ne na osrednjih prostorih v območju. Objekti mora-
jo biti arhitekturno oblikovani. Postavitev teh objektov v obmo-
čja varovane narave ali kulturne dediščine ni dopustno.

37. člen
Pitna voda
V območju urejanja je treba zagotoviti zdravstveno us-

trezno pitno vodo vsem odjemalcem, ki se morajo priključiti
na javni vodovodni sistem.

38. člen
Požarna voda
Sanitarni vodovod mora zagotavljati zadostne količine

požarne vode. Na ustreznih medsebojnih razdaljah je treba
postaviti protipožarne hidrante.

39. člen
Odvajanje odpadnih voda
1. Vse fekalne odpadne vode je potrebno priključiti na

javno kanalizacijo s čistilno napravo po pogojih pristojnega
upravljavca. Priključek mora biti izveden vodotesno.

2. Vse objekte, ki so priključeni na vodovodno omrežje
je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne
vode in na centralno čistilno napravo (CČN) za njeno čišče-
nje. V primeru, da objekte dolgoročno ni mogoče priklopiti na
javno kanalizacijo in CČN, jih je treba priključiti na lokalno
oziroma skupinsko čistilno napravo. Do izgradnje omrežja in
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naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne
triprekatne nepretočne greznice, ki jih prazni in vsebino
odvaža pooblaščena organizacija v mestni občini.

3. Čiste meteorne vode je treba odvajati v ponikalni-
ce. Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet ali dejavnostna manipulacija, je treba spe-
ljati v meteorno kanalizacijo ali ponikovalnico prek lovilcev
olj in nato v vodotok, razen če teh v skladu s predpisi o
vodah ni dopustno spuščati neposredno v vodotoke.

4. Meteorne in zaledne vode je potrebno odvesti prek
usedalnikov v ponikovalnice ali meteorno kanalizacijo. Me-
teorne vode iz utrjenih prometnih površin in garaž je treba
odvesti prek usedalnikov in lovilcev olj v ponikovalnico ali
meteorno kanalizacijo

5. Pri dejavnostih kjer med tehnološkim procesom
nastajajo odpadne vode, si mora upravljavec pridobiti mne-
nje pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo o ravnanju z
odpadnimi vodami in se po njih ravnati.

40. člen
Elektroenergetsko omrežje
1. Vse novo visoko- in nizkonapetostno omrežje je

treba graditi kabelsko, pod ravnijo terena. V primerih večjih
rekonstrukcij odsekov ali delov elektro omrežja je treba
elektrovode izvesti pod ravnijo terena.

2. Za potrebe novih dejavnosti v območju je treba
dopolniti zmogljivosti elektroenergetskega omrežja in tran-
sformatorskih postaj ter zgraditi nove transformatorske po-
staje. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati
znotraj ureditvenih območij, na parcelah, za katere je pri-
dobljeno soglasje lastnika in sosedov.

3. V varovalnih koridorjih elektrovodov je gradnja dopu-
stna v skladu s področnimi predpisi in pogoji upravljavca.

41. člen
Plinovod
1. Za vse gradbene posege v zaščitnem pasu visoko-

tlačnega plinovoda 50 barov (2x200m) je treba pridobiti
soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.

2. Poslopja za stanovanja ali bivanje ljudi v zaščitnem
pasu visokotlačnega plinovoda se smejo graditi v pasu
ožjem od 30m, če je bila gradnja predvidena s prostorski-
mi planskimi in urbanističnimi dokumenti pred projektira-
njem plinovoda in če se uporabljajo posebni varstveni ukre-
pi.

3. Za srednje - tlačne plinovode 4 bare je potrebno
upoštevati minimalne odmike od plinovoda, ki je 2x5m
nezazidljjiv pas. V tem pasu plinovodov se smejo izvajati
dela pod posebnimi pogoji in predhodni pridobitvi soglasja
upravljavca.

4. Izgradnja infrastrukturnih objektov (prometnice, ka-
nalizacijski kolektorji idr.) je pogojena s sočasno izgradnjo
lokalnega plinovodnega omrežja (1 bar) na območju sov-
padanja tras nezgrajenega plinovodnega omrežja.

5. Izgradnja novih strnjenih območij poselitve na ob-
močjih projektiranega lokalnega plinovodnega omrežja je
pogojena s sočasno izgradnjo plinovodnega omrežja.

6. Na območjih, kjer je lokalno plinovodno omrežje
že zgrajeno je treba pri posegih v varovano območje plino-
voda pridobiti soglasje upravljavca s tehničnimi normativi
pri križanju in vzporednem poteku s plinovodom in drugimi
pogoji.

42. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Novo telefonsko omrežje in druga telekomunikacijska

kabelska omrežja se izvedejo z zemeljskimi kabli.

43. člen
Sistemi zvez
1. Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem

pasu dopustna le gradnja komunalnih naprav.
2. Novogradnje in adaptirani objekti s svojimi višinskimi

gabariti ne smejo posegati v koridorje radio-relejnih zvez.

44. člen
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se izvede ob vseh zbirnih cestah in

peš površinah.

45. člen
Ogrevanje
1. V vseh območjih kjer že obstaja možnost in kjer bo

obstajala možnost priključitve na sisteme daljinskega ogreva-
nja (toplovod ali plinovod) je priključevanje objektov nanj ob-
vezno. Do izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja in v ob-
močjih kjer priključevanje ni možno je v objektih dopustno za
ogrevanje uporabljati ekološko sprejemljiva kuriva.

2. Določila 1. točke tega člena ne veljajo za investitorje,
ki bodo v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor z
lastno izjavo in zagotovilom dokazali, da bodo uporabljali al-
ternativne vire energije (geotermalna, solarna ipd.), ki ne one-
snažujejo okolja.

46. člen
Odstranjevanje odpadkov
1. Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti

urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah. Stati morajo v
sklopu objektov ali na utrjenih površinah, tako da je omogoče-
no enostavno čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad,
papir in steklovino naj bodo postavljeni v bližini trgovin ali
parkirišč.

2. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki, morajo investi-
torji novogradenj in izdelovalci lokacijske dokumentacije za
posamezne posege, upoštevati veljavne predpise in stan-
darde.

3. Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov, na na-
čin, ki je enoten v Mestni občini Slovenj Gradec.

4. Na območjih strnjenih bivalnih naselij niso dopustni
sežiganje, toplotna obdelava in toplotna imobilizacija odpad-
kov.

3.5 Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcional-
nih zemljišč

47. člen
1. Gradbena parcela se določa glede na velikost in na-

membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost
zemljišča in glede na posestne meje. Pri določanju gradbene
parcel za proizvodne dejavnosti se upošteva tudi medsebojna
razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in potrebni manipula-
cijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo.

2. Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogo-
čati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem,
razen v primerih ko je del teh potreb s pogodbo zagotovljen
drugje:

– za individualne in vrstne stanovanjske objekte je širina
funkcionalnega zemljišča okrog objekta praviloma najmanj
3,5 m od stavbišča, širina dovoza do objekta najmanj 3 m,
dolžina dovoza pa najmanj 5,5 m;

– za proizvodne objekte je širina funkcionalnega zemlji-
šča okrog objekta najmanj 5 m od stavbišča, širina dovoza
najmanj 3,5 m, dolžina pa najmanj 15 m;
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– za stanovanjska območja višje gostote ter druga ob-
močja, kjer je dopustna izgradnja večjih objektov je pri funkci-
onalnem zemljišču potrebno upoštevati potrebne površine za
obstoječo ali predvideno gostoto poselitve, povečano število
avtomobilov, potrebe po kakovostnih skupnih oziroma odpr-
tih prostorih in se ga določa glede na razmere v posamezni
ureditveni enoti.

3. Na osnovi mnenja pristojnega organa uprave mestne
občine, kjer je argumentirano ohranjanje kakovosti prostor-
skih razmer na sosednjih gradbenih parcelah je na gradbenih
parcelah, kjer ni mogoče zagotoviti predpisane širine funkcio-
nalnega zemljišča okrog stavbe, ta lahko manjša.

4. Skupne zelene ali odprte funkcionalne površine ni
mogoče razdeliti med zasebne lastnike in za interese posa-
meznikov. Postavitve pomožnih objektov za individualne po-
trebe na teh funkcionalnih zemljiščih niso dopustne.

3.6 Pogoji za varstvo okolja

48. člen
Varstvo tal in voda
1. Nove dejavnosti, novogradnje in druge posege v pro-

stor v območju urejanja so dovoljeni če ne poslabšujejo ob-
stoječega stanja oziroma so motnje v mejah predpisov s
področja varstva okolja.

2. Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekon-
strukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki
imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki
obsega minimalno dostopnost oziroma utrjeno pot, oskrbo
s pitno vodo, oskrbo s električno energijo in odvajanje
odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, v skladu z določili
poglavja 3.5.

3. Zaprti prostori, kjer potekajo cevi za razvod kurilnega
olja ali kjer lahko na kak drug način pride do razlivanja, morajo
imeti za vodo in kurilno olje nepropusten tlak in stene, ki je ob
robovih enake kakovosti. Tla v kotlovnici ne smejo imeti zveze
s kanalizacijo.

4. V prostorih, kjer se prenašajo, skladiščijo in uporab-
ljajo okolju nevarne snovi, morajo biti tlaki izvedeni v nepropu-
stni izvedbi brez odtoka, oblikovani in izvedeni pa morajo biti,
tako da delujejo kot lovilna posoda.

5. Za vsak ekološko zahtevnejši poseg si mora investitor
pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo ali poseg v
prostor pridobiti soglasje in pogoje pristojnih organizacij in
predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.

49. člen
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaževanjem
1. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv), stanova-

nja nižje gostote (Sn), mestnih parkov (razen v času priredi-
tev), arheoloških parkov in komunalne dejavnosti (Kp) so
posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni
hrupa, kot jih za II. območja dopušča uredba o hrupu v
naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

2. V območjih za inštitute (Ci), trgovino (Ct), šport (R),
naselbinskih jeder (J) in proizvodno obrt (Po) so posegi dopu-
stni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih
za III. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bival-
nem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

3. V območjih za industrijo (Pi), proizvodne storitve (Ps),
komunalne dejavnosti (Ko in Kt) so posegi dopustni, če hrup,
ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. obmo-
čja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

4. Pri vseh novogradnjah, prenovah, konsolidacijah, re-
stavracijah, rehabilitacijah, replikah ali rekonstrukcijah morajo
biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delov-

nih prostorov ob smiselnem upoštevanju pozitivne zakonoda-
je. Izdelava posebne študije osvetlitve ali svetlobno-tehnične
ocene je obvezna v primerih izvedb na robnih območjih oziro-
ma približevanja zgoraj navedenih objektov k obstoječim ob-
jektom ali napravam na razdaljo, ki je manjša od zahtevanih v
tozadevni pozitivni zakonodaji.

50. člen
Varstvo in urejanje voda
1. Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred

onesnaževanjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razme-
rah in za požarno varnost.

2. Pri odvzemanju vode iz vodotokov je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših ra-
zmerah pa uspešen razvoj rastlin in živali vseh vrst.

3. V varovanem pasu območja vodotokov (10m od roba
struge) je prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje,
naprave (razen mlinov, žag in malih elektrarn), ki bi prepreče-
vale dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi
spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v
strugi, zoževanje pretoka ipd.). Za vse posege v tem pasu je
potrebno pridobiti mnenje pristojnega upravnega organa za
varstvo voda in pristojnega zavoda za varstvo narave.

4. Strogo je prepovedano odlaganje izkopnega ali odpa-
dnega gradbenega materiala v struge ali na obrežja vodoto-
kov.

5. Vse površinske vode, ki pritekajo na območje ureja-
nja in istega prečkajo, je treba urediti tako, da bodo objekti
varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Same ureditve
morajo biti takšne, da se z izborom sonaravne hidrotehnične
zasnove v največji možni meri ohranja naraven značaj vodo-
toka.

3.7 Pogoji za varstvo narave in kulturne dediščine

51. člen
Narava
1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili nara-

vo niso dopustni.
2. Za vse posege na objektih in v območja varovane

narave, kakor tudi za spremembo namembnosti v njih, je
potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za
varstvo narave.

3. V območjih varovane narave postavitve oglaševalskih
površin niso dopustne.

52. člen
Kulturna dediščina
1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili ob-

jekte ali območja kulturne dediščine niso dopustni.
2. Za vse posege na objektih in v območja kulturnih

spomenikov in varovane dediščine, kakor tudi za spremembo
namembnosti v njih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje
pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine.

3. V območjih in na objektih varovane kulturne dedišči-
ne postavitve oglaševalskih površin niso dopustne.

4. Stroške arheoloških izkopavanj v arheoloških obmo-
čjih nosijo investitorji.

3.8 Pogoji za obrambo in zaščito

53. člen
1. Območja za obrambo in zaščito je treba razmeščati

skladno z namensko rabo površin in organizacije dejavnosti v
prostoru. Pri razmestitvah objektov je zaradi naravnih danosti
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prostora treba posvečati posebno skrb evakuacijskim kori-
dorjem. Območja izključne rabe (zaklonišča) in možne izključ-
ne rabe prostora (območja deponij ruševin in območja za
pokop padlih vojakov in umrlih živali) je potrebno varovati pred
drugačno namembnostjo.

2. S posegi v prostor je treba preprečevati tiste, ki bi
lahko bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru v primerih
elementarnih nesreč (poplav, potresov, izlitij nevarnih snovi
ipd.) ali vojnega ogrožanja.

4. Posebne določbe

54. člen
Za posamezne ureditvene enote, kjer je v skladu s 13.

členom tega odloka predpisana izdelava prostorskih izved-
benih aktov in za ureditvene enote, kjer sta predpisani pre-
težna in dejanska namembnost, v skladu z zadnjim odstav-
kom 7. člena, poleg splošnih določil za namembnost obmo-
čja (8. člen) in vrsto posega (9. člen) do sprejetja ustrezne-
ga izvedbenega dokumenta veljajo posebne določbe iz 4.
poglavja tega odloka, za zavarovanje poznejšega načrtova-
nja in predvidenih ureditev oziroma izvedbe posameznih
posegov v prostor.

55. člen
Ci1 Celjska cesta
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ci, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti - inštituti.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od

roba vozišča, 10 m od struge Homšnice, 8m od roba vozišča
Tomšičeve ceste,

– indeks zazidanosti: 0,4 - 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno s Celjske ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na

skupnem parkirišču,
– poti za pešce: dve poti od Celjske ceste do brvi čez

Homšnico, pot ob Homšnici od Podgorske ceste do Tomši-
čeve ceste.

56. člen
Ci2 Štibuh
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– širitev funkcionalnih površin osnovne šole,
– dopustne so parterne ureditve in gradnja parkirišč.

57. člen
Ct1 Južni vstop
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 70% Ct, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti – trgovina, 10% šport,

– v območju med obvoznico, Ronkovo cesto in Mislinjo
veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list RS, št. 92/99).

Pogoji glede oblikovanja (območje med obvoznico, Ron-
kovo ulico in Mislinjo),

– gradbena linija: 20 m od Ronkove ulice, 40 m od
obvoznice, 20 m od struge Mislinje,

– indeks zazidanosti: 0,4-0,8,
– indeks izrabe bruto površin: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je prek krožišča na Ronkovi

ulici in posredno s Celjske ceste skozi ureditveno enoto

obrtno-skladiščne cone; cesta skozi območje poteka vzpore-
dno s Celjsko cesto,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na
skupnem parkirišču,

– poti za pešce: ob priključni cesti obojestransko, ob
Ronkovi cesti obojestransko, ob Mislinji.

58. člen
Ct2 Vzhodni vstop
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti v območju Ct2A: 60%

Ct, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih
centralnih dejavnosti – trgovina, 20% proizvodne storitve; v
območju Ct2B: 70% Ct, 30% spremljajoče dejavnosti, ki so
dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– Indeks bruto površin: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Ct2A je s

podaljšane Francetove ceste, v ureditveno enoto Ct2B pa
posredno z Iršičeve ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na
skupnem parkirišču.

59. člen
Ct3 Murko
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ct, s poudarkom

na turizmu oziroma gostinstvu, 20% spremljajoče dejavnosti,
ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– Indeks bruto površin: največ 1,2.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je z Legenske ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na

skupnem parkirišču.

60. člen
Ct4 Črpalka Stari trg
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:
– izgradnja bencinskega servisa s spremljaočimi dejav-

nostmi.
Pogoji glede oblikovanja:
– daljša stranica objekta(ov) vzporedno z cesto R227;
Pogoji glede prometnega urejanja.
– območje je dostopno z regionalne ceste prek desno-

desnega priključka.

61. člen
Ct5 Celjska cesta
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 45% Ct, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejav-
nosti – trgovina, 35% stanovanja višje gostote,

– centralne dejavnosti – trgovina so v samostojnih ob-
jektih ali v pritličjih stanovanjskih objektov.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8 m od

roba vozišča, 4 m od roba varovane trase opuščene želez-
nice,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4,
– prenova objekta opuščene železniške postaje.
Pogoji glede prometnega urejanja:
– dostop za motorna vozila je s podaljška Iršičeve ceste

in posredno prek krožišča na Celjski cesti,
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– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter
v podzemnih garažah,

– poti za pešce: Od objekta Merkatorja prek Mislinje
do objekta Katice (KTC).

62. člen
Ct6 Nama (del območja J1)
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti 40% centralne dejav-

nosti – trgovina, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20%
spremljajoče dejavnosti in obstoječa stanovanja.

Pogoji glede oblikovanja
– severna stran (vstop v zgodovinsko jedro): v skladu

s spomeniško varstvenimi smernicami,
– južna stran (ob Podgorski cesti),
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od

roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja
– prek obstoječega cestnega sistema.
Parkiranje
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter

v načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v
skladu z določili mestne uprave.

63. člen
J1 Mesto
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti 40% stanovanja različ-

nih gostot, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20% cen-
tralne dejavnosti - trgovina.

Pogoji glede oblikovanja
– v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami.
Pogoji glede prometnega urejanja
– prek obstoječega cestnega sistema.
Parkiranje
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter

v načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v
skladu z določili mestne uprave.

64. člen
J2 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: stanovanja nižje go-

stote 48%, centralne dejavnosti (trgovine, poslovne dejav-
nosti) 30%, dopustne spremljajoče dejavnosti 22%.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbena linija: 20 od struge Mislinje,
– indeks zazidanosti: 0,4,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop z glavne ceste skozi Šmartno,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

65. člen
J3 Stari trg
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 1,0;
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop z glavne ceste skozi Stari trg, posredno z

obvoznice Ozare,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

66. člen
Kl Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: letališka dejavnost 60%,

centralne dejavnosti – trgovina, s poudarkom na turizmu ozi-
roma gostinstvu 40%.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: 120 od vzhodnega roba betonske

letališke steze,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,8.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop z obstoječe ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

67. člen
Pi1 Pameče-Troblje
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1A:

80% proizvodnja in industrija, 20% dopustne spremljajoče
dejavnosti,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1B:
20% proizvodnja in 60% proizvodne storitve (terminal za to-
vornjake), 20% dopustne spremljajoče dejavnost.i

Pogoji glede oblikovanja
– gradbena linija: 20m od roba vozišča rekonstruirane

Glavne ceste, 4m od rekonstruirane trase opuščene glavne
ceste,

– indeks zazidanosti: največ 0,4,
– indeks izrabe: največ 0,8.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop v območje Pi1A: posredno z Glavne ceste

prek polnega križišča s cesto v Pameče,
– dostop v območje Pi1B: posredno z Glavne ceste

prek polnega križišča s cesto v Troblje, neposredno prek
rekonstruirane trase opuščene glavne ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

68. člen
Po1 Slovenj Gradec
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1A:

50% Po, 40% mestni park, 10% obstoječi stanovanjski objek-
ti v območju, ki se ohranijo,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1B:
55% Po, 44% mestni park.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m od

roba vozišča, 40 m od struge Suhadolnice,
– indeks zazidanosti: 0,4 (za območja izključne proizvo-

dne obrti), 0,4 (za območja mešanih rab s stanovanji),
– indeks izrabe: največ 0,7.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Po1A je

posredno s Sejmiške ceste in podaljška Kidričeve ulice, v
ureditveno enoto Po1B pa z podaljška Kidričeve ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v
podzemnih garažah,

– poti za pešce: ob glavnih cestah dvostransko in ob
Suhadolnici.

69. člen
Po2 Ozare
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Po, 20% spremlja-

joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih proizvodne obrti.
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Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m od

roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,0.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno prek križišča na

Sejmiški cesti in križišča na podaljšku Kidričeve ulice,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob cestah dvostransko.

70. člen
Ps1 Sušilnica
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremlja-

joče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: vzporedno s Podgorsko cesto, 20 m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,6,
– indeks izrabe: največ 0,6,
– dispozicija objektov: krajše stranice objektov so vzpo-

redno z Podgorsko cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno s Podgorske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

71. člen
Ps2 Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremlja-

joče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko stezo,

100 m od roba steze,
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 0,6,
– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzpore-

dno z letališko stezo cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z obstoječe

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

72. člen
Ps3 Legen – poslovna cona
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremlja-

joče dejavnosti.
Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: vzporedno z Legensko cesto, 20m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: največ 0,4,
– indeks izrabe: največ 0,6.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je neposredno z Legenske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov med

objekti in Legensko cesto.

73. člen
R1 Letališče
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 60% R, 40% Ct – trgovi-

ne, turizem in gostinstvo.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko stezo,

100m od roba steze,
– indeks zazidanosti: 0,1,
– indeks izrabe: največ 0,3,
– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzpore-

dno z letališko stezo cesto.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno prek podaljška

obstoječe ceste v smeri severozahoda,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med

objekti in gozdom.

74. člen
R2 Legen – rekreacijska cona
Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: 10 m od struge potoka Barbara,
– indeks zazidanosti: 0,3,
– indeks izrabe: največ 0,4,
– gradnja objektov ni dopustna južno od priključka na

Gradiško cesto, razen za športne površine na odprtem.

75. člen
R3 Slovenj Gradec
– v območju veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list

RS, št. 92/99).

76. člen
Sn1 Cesta na Legen
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje

gostote, 10% šport.
Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno z Mislinjo 40 m od struge,

8 m od roba vozišča Ceste na Legen,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z nove ceste na

Legen,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko, ob

Mislinji.

77. člen
Sn2 Uglerjevo
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno s ceste do

kmetije Uglar in ceste do kmetije Škorjanc,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

78. člen
Sn3 Krnice 2
Pogoji glede oblikovanja
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– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z ceste v Šmar-

tno,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

79. člen
Sn4 Za vodo
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje

gostote, 10% šport, 10% Ct- trgovine.
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– ceste skozi območje sledijo terenu,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

80. člen
Sn5 Pameče
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z ceste skozi

Pameče,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

81. člen
Sn6 Troblje
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z ceste skozi

Troblje,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

82. člen
Sn7 Pod Gradom
Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8 m

od roba vozišča,
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane

Celjske ceste in Ceste pod Gradom,

– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim
razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

83. člen
Sn8 Ozare (del območja Po2)
Pogoji glede oblikovanja
– indeks zazidanosti: 0,2,
– indeks izrabe: največ 0,5,
– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledi-

jo terenu.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane

Sejmiške ceste in podaljšane Kidričeve ceste,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

84. člen
Sv1 Legen Tičnica
Pogoji glede oblikovanja
– gradbena meja: 40 m od gozdnega roba oziroma v

podaljšani osi Ulice Pohorskega bataljona,
– indeks zazidanosti: 0,4,
– indeks izrabe: največ 1,6,
– dispozicija objektov: stanovanja so z daljšo stranico

obrnjena proti jugozahodu;
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je posredno z Legenske

ceste prek “T” križišča pri avtomobilskem salonu,
– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim

razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih
objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
– poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko.

85. člen
Sv2 Celjska c.
Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov
– razmerje mešanja dejavnosti: 50% stanovanja višje

gostote, 30% centralne dejavnosti – trgovine, 20% spremlja-
joče dejavnosti, ki so dopustne v območjih stanovanj višje
gostote, v pritličjih objektov.

Pogoji glede oblikovanja
– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8 m od

roba vozišča, 4 m od roba varovane trase opuščene želez-
nice,

– indeks zazidanosti: 0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.
Pogoji glede prometnega urejanja
– dostop za motorna vozila je prek dovozov s Celjske

ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v

podzemnih garažah,
– poti za pešce: po trasi opuščene železnice.

5. Končne določbe

86. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območjih urbanistič-

ne zasnove nehajo veljati določbe:
– odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena

območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj
Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in
Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88), razen PUP 14 (Uradni list
RS, št. 92/99);
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– odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
izven naselij (Uradni list RS, št. 1/95) v tistih delih, ki so
plansko vključena v območja urbanistične zasnove;

– odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe ob-
čanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko do-
voljenje (Uradni list RS, št. 33/97).

87. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam

in skupnostim stalno na vpogled pri:
– Urbi, d.o.o, Urejanje prostora, Ljubljana,
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO

Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in

prostor,
– Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geodetski

upravi – izpostava Slovenj Gradec.

88. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

89. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35003-40/00
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4564. Odlok o zazidalnem načrtu “CT1 – Južni vstop 2”
v Slovenj Gradcu

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99), je Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec na 45. seji dne 10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu »CT1 – Južni vstop 2«

v Slovenj Gradcu

I. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

Ct1 – Južni vstop 2 v Slovenj Gradcu, ki ga je v septembru
2002 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.,
Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 349/2002.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene in pojasnjene s

tekstualnim in grafičnim gradivom. Sestavni deli akta so:
– splošni del: izjave, soglasja
– tekstualno gradivo z vsebino:
Uvod
1. zakonske osnove in določila prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine.
2. Rešitve in pogoji za realizacijo načrtovanih posegov v

prostor:

2.1 območje urejanja,
2.3 funkcija območja,
2.3 plan rušitev,
2.4 urbanistični koncept in načrtovani posegi,
2.5 funkcionalno oblikovalski pogoji,
2.6 ureditev prostih površin,
2.7 prometna ureditev,
2.8 komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje

zvez,
2.9 izračun površin,
2.10 vplivi na okolje,
2.11 pogoji izvedbe načrtovanih posegov z vidika varo-

vanja okolja,
2.12 ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito pred po-

žarom,
2.13 etape izvajanja zazidalnega načrta.
3. Ocena stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
– grafično gradivo s prikazi:
1a Izsek iz kartografske dokumentacije

k dolgoročnemu in srednjeročnemu planu
občine Slovenj Gradec M 1: 5000

1b Izsek iz grafičnega dela Urbanistične
zasnove naselja Slovenj Gradec
(namenska raba) M 1: 10000

2 Lega območja v mestu Slovenj Gradec
3 Prikaz strukture lastniških deležev M 1:1000
4 Inventarizacija in plan rušitev M 1:1000
5 Zazidalna situacija z zasnovo

prostih površin M 1:1000
6 Karakteristični vzdolžni in prečni prerez M 1:1000
7 Urbanistični pogoji M 1:1000
8 Prometna ureditev M 1:1000
9 Situacija komunalne in energetske

infrastrukture ter omrežja zvez M 1:1000
10 Načrt gradbenih parcel M 1:1000
11 Tehnični elementi za zakoličenje

objektov M 1:1000
12 Tehnični elementi za zakoličenje

komunalnih naprav M 1:1000
13 Uradna katastrska kopija M 1:1000

II. Meja in opis območja urejanja

3. člen
Območje zazidalnega načrta obsega površino med glav-

no cesto G1-4, Ronkovo ulico in reko Mislinjo. Velikost ob-
močja je 6,33 ha.

Znotraj območja urejanja so naslednje parceli ali deli
parcel:

– k.o. Slovenj Gradec, št. parcel: 745/1, 745/2,
745/3, 745/4, 746/2, 747, 748/1, 748/2, 749, 751,
756/2, 750/1, 750/2, 752, 753, 754, 755, 756/1, 757,
758, 759, 1004/1, 1004/3, 1004/4, 1004/8, 1007/1,
1007/5, 1070, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073/1,
1073/2, 1073/3, 1074, 1075, 1088/1

– k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. parcel: 1156.

III. Funkcija območja

4. člen
Območje urejanja je namenjeno pretežno centralnim

dejavnostim. Zazidalni načrt predvideva naslednje funkcije:
– poslovne,
– trgovske,
– gostinske,
– storitvene,
– rekreacijske, kulturne in športne,
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– proizvodnja pisarniških strojev, računalniške in druge
opreme za obdelavo podatkov,

– proizvodnja fino-mehaničnih inštrumentov.

IV. Objekti predvideni za rušenje

5. člen
Za rušenje so predvideni naslednji objekti:
– objekt na parceli št. 747 k.o. Slovenj Gradec,
– objekt na parceli št. 749 k.o. Slovenj Gradec,
– objekt na parceli št. 750 k.o. Slovenj Gradec,
– objekt na parceli št. 754 k.o. Slovenj Gradec,
– objekt na parceli št. 757 k.o. Slovenj Gradec,
– vsi pomožni objekti na območju urejanja.
Za objekte, ki se rušijo, je treba obstoječe priključke

ustrezno odstraniti.

V. Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje

6. člen
Urbanistični koncept
Območje urejanja predstavlja ˝vrata˝ v mesto Slovenj

Gradec. To reprezentativno območje s trgovsko-poslovnimi
objekti in izjemnim obrečnim prostorom je opazno z vseh
dostopnih strani.

Glavni značaj novo urejenega prostora nosijo objekti in
poudarjene zunanje ureditve, promenadne pešpoti in trga
med objektoma E in G.

En niz objektov se odpira na promenadno pot, ki je
napeta med Merkur in Mercator. Drugi niz objektov, ob Misli-
nji, pa ima značaj paviljonskih objektov v zelenju. Med obema
nizoma objektov se prepletajo sistemi cest, pešpoti in krajine.
Nov značaj, nova prostorska logika prečnih in vzdolžnih pove-
zav oživita celotno območje.

Programsko in oblikovno se ureditev prostora deli na:
– pas ob Ronkovi ulici – reprezentančna obcestna pozi-

dava,
– osrednji pas – centralni objekti,
– pas ob glavni cesti – servisi,
– pas ob reki Mislinji – paviljonska gradnja v zelenju,
– obrežje reke Mislinje – kolesarsko-sprehajalna pot,

počivališča, razgledne točke.

7. člen
Pogoji za oblikovanje objektov
Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni v

grafičnem gradivu karta št. 5: ˝Zazidalna situacija z zasnovo
prostih površin˝, karta št. 7: ˝Urbanistični pogoji˝ in karta št.
8: ˝Prometna ureditev˝; vertikalni gabariti pa so prikazani v
grafičnem gradivu karta št. 6: ̋ Karakteristični vzdolžni in preč-
ni prerez˝.

Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 7: ˝Urbani-
stični pogoji˝:

– dopustna gradbena površina je maksimalni horizontal-
ni gabarit objekta,

– gradbena meja je črta, ki jo novo zgrajeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
umaknjeni v notranjost,

– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni novo zgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši
odmiki delov fasad,

– vhod je označena smer glavnega dostopa do objekta,
– etažnost objekta pomeni največjo dovoljeno število

etaž objekta,
– pročelje je glavna oblikovana fasada na objektu.
Vsi objekti imajo določene maksimalne dopustne grad-

bene površine, gradbene meje, gradbene linije, maksimalno

etažnost ter smer glavnega dostopa do objekta, kar je
razvidno z grafične priloge št. 7 »Urbanistični pogoji«.

Vse fasade na vseh objektih morajo biti enakovredno
oblikovane. Poudarjeno morajo biti oblikovane pročelne
fasade, na katerih je obvezna uporaba visoko kvalitetnih
materialov (kamen, opeka, steklo, kovina ipd.). Z arhitek-
turnimi elementi in materiali morajo biti poudarjeni vhodi v
objekte.

Strehe so ravne ali v rahlem naklonu do 12°.
Nadstreški so dovoljeni v okviru dopustnih toleranc.
Kleti so dovoljene na osnovi ugotovitev predhodne

geotehnične raziskave terena in se določijo v izrisu iz zazi-
dalnega načrta.

Ograje so izjemoma dovoljene, kadar to zahteva te-
hnološki proces oziroma varovanje objekta. Ograja mora
biti primerno arhitektonsko oblikovana in usklajena z arhi-
tekturo objekta. Ograje niso dovoljene ob Ronkovi ulici, ob
Mislinji, ob promenadi in na tržni ploščadi. Ob promenadi
je možno postavljati ograje le, ko je promenadna ploščad
širša od 10 m.

Objekti A, B, C, D in F imajo lahko maksimalno tri
etaže (P+2) in ne smejo presegati višine desetih metrov.
Pri teh objektih lahko druga etaža meri maksimalno 2/3
površine prve etaže.

Objekta E in G imata lahko maksimalno dve etaži
(P+1) in ne smeta presegati višine sedmih metrov.

Objekt P (prizidek k bencinski črpalki) višinsko ne
sme presegati obstoječega objekta. Obvezna je ustrezna
hortikulturna ureditev opornega zidu na robu parcele.

Objekt TP (transformatorska postaja) je pritličen.
Območje za promenado pri ribniku, pod bencinskim

servisom, je namenjeno postavitvi začasnih pomožnih ob-
jektov za potrebe prireditev, razstav, gostinskih in tržnih
dejavnosti.

Dostopi do objektov morajo biti projektirani brez ovir.
Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic izvede-
na tudi položna klančina.

VI. Pogoji za urejanje prostih površin

8. člen
Urejanje odprtih in prostih površin je prikazano v gra-

fičnem gradivu, karta št. 5: ˝Zazidalna situacija z zasnovo
prostih površin˝.

Vsa parkirišča je treba obsaditi z drevesi in grmovni-
cami v sklenjeni obliki. Ob vsakem parkirišču je dopustno
saditi le eno rastlinsko vrsto; to velja za drevesa in grmovni-
ce.

Ob Ronkovi ulici in v območju križišča Ronkove ulice
z glavno cesto G1-4, se zasadijo manjša drevesa, z večjo
medsebojno razdaljo.

Ob reki Mislinji je treba urediti položno brežino na
južni in jugovzhodni strani območja. V rečnem dnu se
izvedejo kaskade, tolmuni, globočnine, plitvine, sipine. Na
brežinah se zasadi obrečna vegetacija v strnjenih skupinah
izmenjajoče s traviščem. Na južni strani ob reki se uredi
dostop s stopniščem, na vzhodni strani pa se ohrani stari
jez v strugi. Delno se obsadi kolesarsko-sprehajalna pot.

Z vegetacijskimi prvinami in enotno mikrourbano opre-
mo je treba urediti osrednjo promenado, ki poteka v smeri
severovzhod – jugozahod.

Zasajajo se naj predvsem domače drevesne in grmov-
ne vrste.

Javna razsvetljava je poudarjeno oblikovana na pro-
menadi in na tržni ploščadi. Osvetljene so lahko tudi pro-
čelne fasade.
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VII. Pogoji za urejanje prometa

9. člen
Cestna mreža
Cestna mreža območja urejanja se naveže na obodni

cesti: Ronkovo ulico in glavno cesto G1-4. Izgraditi je treba
osrednjo cesto z voziščem širine 2 x 3,25 m od priključka na
krožišče na Ronkovi ulici do glavne ceste G1-4 na zahodnem
robu območja urejanja. Na državni cesti G1-4, odsek 1445
(Sl. Gradec), v km 1+300 je treba urediti novo trikrako križi-
šče z vsemi možnimi pasovi za leve zavijalce. Zaradi oblikova-
nja križišča je treba razširiti most glavne ceste G1-4 čez
Mislinjo.

Osrednja cesta se podrejeno priključuje na obodni ce-
sti, njo dopolnjujejo še nanjo podrejeno priključene dovozne
ceste do objektov in parkirnih površin. Vse ceste so dvosmer-
ne. Znotraj območja urejanja je, razen po cesti G1-4 in Ron-
kovi ulici, prepovedan promet za tovorna vozila, razen za
dostavna in intervencijska vozila. Na obodnih cestah je hitrost
50 km/h, na ostalih pa se omeji na 30 km/h. Višinske poteke
rekonstrukcij in novogradenj je treba prilagoditi izgrajenim
cestam in cestnim priključkom. Niveleta odsekov novih cest
je definirana s koto priključitve na obstoječo cesto.

Mirujoči promet
Parkirne površine se uredijo v nivoju terena. Večje parki-

rišče je treba urediti za potrebe trgovske hiše (objekt F), to je
ob priključku na glavno cesto. Osrednja cesta znotraj obmo-
čja urejanja se izgradi z obojestranskim pravokotnim parkira-
njem. Več manjših parkirnih površin je treba urediti v neposre-
dni bližini objektov.

Velikost in oblika parkirnih površin je zasnovana skladno
z prometnimi in urbanističnimi normativi ter kot del urbanistič-
nega koncepta pozidave. V izrisu iz zazidalnega načrta se
potrebno število parkirnih mest določi glede na znane progra-
me oziroma glede na vrsto in obseg dejavnosti.

Parkirne površine morajo imeti najmanj 5% parkirnih
mest namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički.

Peš in kolesarski promet
Peš promet je speljan po promenadi, tržni ploščadi,

ploščadih, pločnikih. Sistem pešpoti sestavljajo vzdolžne in
prečne povezave. Glavno ter najbolj poudarjeno območje za
pešce je promenadna peš pot, ki je napeta med Mercatorjem
in načrtovanim objektom F. Nanjo se odpirajo vhodi v predvi-
dene objekte ob promenadi. Prečno na promenado, so do
kolesarsko-sprehajalne poti ob Mislinji, speljane manjše povr-
šine za pešce. Med objektoma E in G je predvidena večja
tržna ploščad, s katere je urejen dostop do Mislinje.

Za kolesarski promet je treba urediti kolesarsko-spreha-
jalno pot neposredno ob Mislinji od Ronkove ulice do glavne
ceste G1-4. Preko Mislinje se naj na jugu območja urejanja
uredi brv za kolesarski in peš promet. Pred vhodi v objekte je
treba urediti odstavna mesta za kolesa.

Dostava in intervencija
Dostava mora biti omogočena do vseh objektov. Vrši se

z vozišča, kjer to ni možno pa s ploščadi. Dostavna pot preko
ploščadi naj se s talno ureditvijo loči od ureditve ostale plo-
ščadi. Intervencijske poti so prav tako speljane po vozišču in
ploščadih (čez spuščeni robnik).

Za potrebe vzdrževanja in intervencijskih del na reki
Mislinji je za intervencijska vozila omogočena vožnja po kole-
sarsko-sprehajalni poti.

VIII. Pogoji za urejanje komunalne in energetske
infrastrukture ter omrežja zvez

10. člen
Splošno
Idejne rešitve komunalne in energetske infrastrukture ter

omrežja zvez so prikazane v grafičnem gradivu karta št. 9, ki
je sestavni del tega odloka.

Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti ustrezno
projektno dokumentacijo. Pri izdelavi projektne dokumentaci-
je je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in
vertikalne odmike, zahteve upravljavcev ter vsa določila za-
konskih in podzakonskih predpisov o sanitarnem, higienskem
in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik
med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni
odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3 m. Kolikor tega
odmika ni moč doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi
(glineni naboj).

Obstoječo infrastrukturo, ki bo prizadeta ob izgradnji
novih objektov ali ob novi ureditvi, je treba ustrezno prilagodi-
ti. Oskrba načrtovanih objektov bo preko ustreznih novozgra-
jenih priključkov.

Vodooskrba
Zgraditi je treba cevovod min. ↓100 s priključkom na

obstoječ cevovod DUKTIL ↓100. Dimenzije novih cevovodov
morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ št.
30/91). Po istem pravilniku je potrebno zagotoviti tudi požar-
no varnost (hidrantno omrežje). Hidranti naj bodo locirani
izven prometnih površin, tako da so stalno dostopni.

Odvajanje odpadnih voda
Za odvajanje odpadnih voda je treba zgraditi:
– kanalizacijski kolektor na območju urejanja s priključi-

tvijo na obstoječi kolektor ↓300,
– fekalno kanalizacijo s priključkom na kanalizacijski ko-

lektor,
– meteorno kanalizacijo za odvodnjo meteornih voda z

iztokom v reko Mislinjo preko ustreznih čistilnih objektov (pe-
skolovi, lovilci olj).

Padavinske vode s streh in drugih neutrjenih površin
bodo ponikale.

V primeru pojava tehnoloških odpadnih voda (avtopralni-
ce in podobni objekti) jih je treba pred iztokom očistiti do te
mere, da ustrezajo določbam zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96), določbam uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ura-
dni list RS, št. 35/96) ter določbam uredb, ki obravnavajo
področje proizvodnje ali dejavnosti.

Vodnogospodarske ureditve
Urediti je treba strugo reke Mislinje od mosta glavne

ceste G1-4 do mosta Ronkove ulico tako, da se s tem zagoto-
vi 100-letna poplavna varnost območja urejanja. Projektant
ureditve mora upoštevati vse sodobne principe urejanja. Re-
šitev ureditve potrdi pristojni organ Mestne občine Slovenj
Gradec.

Elektro omrežje
Zgraditi je treba novo transformatorsko postajo (TP) us-

trezne moči. Priključitev nove TP je na obstoječi kablovod 20
kV. Do posameznih potrošnikov je treba zgraditi nizkonapeto-
stno kabelsko omrežje.

Javna razsvetljava
Zgraditi je treba javno razsvetljavo vzdolž cestnih pove-

zav, parkirišč, promenade in tržne ploščadi. Omrežje načrto-
vane javne razsvetljave je treba navezati na obstoječe omrežje
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javne razsvetljave. Uporabljajo naj se svetila, ki ne sevajo UV
svetlobe in so oblikovana tako, da osvetljujejo samo želene
talne površine, ne pa tudi neba.

Telekomunikacijsko omrežje
Zgraditi je treba telekomunikacijsko (TK) kanalizacijo.

Mesto priključitve na obstoječe omrežje je na Ronkovi ulici.
Objekt F se lahko začasno, do izgradnje TK kanalizacije,
priključi na TK kabelsko omrežje ob glavni cesti G1-4.

KRS omrežje
Na željo investitorjev se lahko zgradi omrežje kabelsko-

razdelilnega sistema (KRS). Mesto priključitve je izven obmo-
čja urejanja, na levem bregu Mislinje ob Celjski cesti. Za
kabelsko omrežje izven območja urejanj mora investitor prido-
biti ustrezno prostorsko dokumentacijo. Trasa KRS omrežja
na obravnavanem območju poteka v isti trasi s TK omrežjem.

Montaža satelitskih anten (krožnikov) na tem območju ni
dopustna.

Plinovodno omrežje in ogrevanje
Zgraditi je treba plinovodno omrežje z navezavo na ob-

stoječe omrežje ob Ronkovi ulici. Ogrevanje objektov bo
individualno z zemeljskim plinom.

Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je potrebno zbrati, deponirati in

odvažati v skladu z veljavnim odlokom o ravnanju s komunalni-
mi odpadki na območju občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 3/94, 81/97 in nadaljnji). Posode za odpadke se
namestijo na pokritih in vizualno neizpostavljenih mestih kateri
se obsadijo in primerno uredijo.

IX. Pogoji za varovanje okolja in protipožarna varnost

11. člen
Varstvo voda
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je

treba na celotnem območju urejanja omejiti oziroma prepre-
čevati z naslednjimi ukrepi:

– pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo ne-
varne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne
smejo izpuščati v podtalje. Z njimi je potrebno ravnati v skladu
z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja;

– odvodnjavanje vod z vseh utrjenih površin mora biti
urejeno tako, da ni možno neposredno odtekanje vode v
podtalje;

– za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje. Načrt mora vklju-
čevati tudi vodenje evidence nevarnih snovi, ki se uporabljajo
na gradbišču.

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja
podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upoštevati vso
zakonodajo, ki obravnava varstva voda.

Varstvo zraka
V času gradnje bo potrebno izvajati ukrepe za prepreče-

vanje prašenja. Za dostop mehanizacije se bo uporabljala
obstoječa prometna infrastruktura, kar pomeni povečanje emi-
sije transportnih sredstev, pri nepravilnem ravnanju pa tudi
prašenje s transportnih vozil in poti, deponij razsutega materi-
ala ipd. Za preprečitev oziroma zmanjšanje negativnih vplivov
je potrebno vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin
ob suhem in vetrovnem vremenu. V času gradnje je treba

preprečiti nekontroliran raznos sipkih materialov iz gradbišča
s transportnimi sredstvi ter čistiti vozila pri vožnji z gradbišča
na javne prometne površine. Istočasno je potrebno prekrivati
sipke tovore pri transportu po javnih prometnih površinah. Vsi
posegi morajo glede preprečevanja onesnaženja zraka upoš-
tevati vso zakonodajo, ki obravnava to področje.

Varstvo pred hrupom
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju je treba v območju urejanja zagotoviti pogoje za obmo-
čje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov in drugih ureditev se zagotovi

skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Požarno
varnost je treba zagotoviti z izvedbo požarnega razvoda z
razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Hidrantno omrežje
mora zagotavljati zadostne količine vode za gašenje (ocena
25 do 30 l/s). Vsi posegi so načrtovani tako, da je zagotovljen
dostop za gasilska vozila in razmeščanje opreme za gasilce.
Projektant mora izdelati požarnovarstveno študijo, v kateri
morajo biti poti za umik in intervencijo obdelane kompleksno
(za obstoječi in novi del).

X. Etape izvajanja načrtovanih posegov

12. člen
Zazidalni načrt je možno izvajati etapno, pri čemer se

etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno
funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami
za normalno obratovanje. Pri tem se ne sme povzročati škod-
ljivih vplivov na okolje. Na oblikovanje etap izvajanja zazidalne-
ga načrta vplivajo znani programi investitorjev, ki definirajo
čas izvedbe določenega posega in razreševanje problemov
lastniške strukture zemljišč ter možnosti pridobivanja zemljišč
za graditev.

Etape izvajanja zazidalnega načrta so med seboj časov-
no neodvisne in so lahko naslednje:

1. izgradnja prizidka k objektu bencinskega servisa Pet-
rol,

2. izgradnja objekta F; pogoj je predhodna ali istočasna
izgradnja priključka na glavno cesto,

3. pozidava ob Ronkovi ulici (trije objekti A, B, C); pogoj
je priključitev na krožišče na Ronkovi ulici, možna je tudi
zaporedna gradnja posameznih objektov,

4. pozidava osrednjega dela (trije objekti D, E, G), pogoj
je izgradnja priključka na glavno cesto ali priključitev na kroži-
šče na Ronkovi ulici, možna je tudi zaporedna gradnja posa-
meznih objektov,

5. ureditev obvodnega prostora s kolesarsko – spreha-
jalno potjo ob Mislinji.

Znotraj toleranc, navedenih v 13. členu tega odloka, so
možne tudi začasne (fazne) rešitve za objekte in ureditve,
opredeljene s tem zazidalnim načrtom.

XI. Tolerance

13. člen
Tolerance glede oblikovanja objektov
Tolerance glede gradbenih linij in gradbenih mej:
– v pritličju objektov so možne tolerance v smislu zma-

njšanja objekta do 30% površine,
– v etažah nad pritličjem so možni konzolni previsi in

nadstreški do maksimalno 2 m izven gradbene linije in grad-
bene meje,
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– nad dostavnimi potmi so dopustni konzolni previsi in
nadstreški šele na višini 4.5 m, računano od nulte točke
dostavne poti,

– ne glede na drugo alinejo tega odstavka ima lahko
objekt C proti Ronkovi ulici v prvi etaži konzolni previs do 4,3
m izven gradbene linije.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z
navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v
izrisu iz zazidalnega načrta v skladu z določili tega odloka.

Etažnost objektov, določena v 7. členu tega odloka, je
lahko tudi drugačna, vendar morajo objekti višinsko ustrezati
določilom 7. člena.

Toleranca glede vertikalnih gabaritov je 1,5 m navzgor.
Vse višinske kote se natančno določijo v izrisu iz zazidal-

nega načrta. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativ-
no vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov in naprav.

Tolerance glede infrastrukturnih ureditev
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energet-

ska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s
tem zazidalnim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali
geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih ra-
zmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega
ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki
pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega po-
sega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati
videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na
okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve us-
klajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu zazidal-
nemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponov-
no pridobiti soglasje pristojnih soglasodajalcev. Odstopanja
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

XII. Končne določbe

14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

15. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi mestne občine Slovenj Gradec, Od-

delek za urejanje prostora in varstvo okolja.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju

urejanja, opredeljenem v 3. člen tega odloka, veljati določila:
– odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

izven naselja v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
1/95) in

– odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja, ki jih določa meja Urbanistične zasnove Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02).

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

Republike Slovenije.

Št. 35003-10/2002
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4565. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90 in 85/00) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec na 45. seji, dne 10. 10. 2002 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Slovenj Gradec

1. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine

Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 1999 zaključila
postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana za svoje območje
s tem, ko je mestni svet na svoji seji v oktobru 1999 sprejel
odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998
ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998
za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 93/99).

V času po sprejetju navedenega akta so se pojavile nove
potrebe po prostoru, ki jih ni mogoče zadovoljiti znotraj za
posamezne dejavnosti že opredeljenih območij namenske
rabe prostora ter znotraj zastavljenih strategij in zasnov omre-
žij posameznih vrst infrastrukture. Te zahteve so zlasti izrazite
pri ponovni preučitvi prometne (letališče, koridorji obvoznih in
hitrih cest) in vključitvi novejše komunalne infrastrukture (ko-
lektorski sistem nove CČP), pri določitvi območij, ki se jim
ohrani primarna namenska raba, vendar jo je potrebno podre-
jati zahtevam poselitve v zvezi z rekreacijo na prostem, strate-
giji vodnogospodarskih ureditev in varovanju okolja ter kmetij-
stva.

Poleg tega so s spremembami in dopolnitvami prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republi-
ke Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99) dne 6. 3.
1999 pričela veljati spremenjena obvezna izhodišča, ki se
med drugim nanašajo tudi na območje Mestne občine Slo-
venj Gradec in v veljavni plan za občino še niso integrirana
(npr. obvezme strokovne podlage: za varstvo kulturne dedi-
ščine, naravne dediščine, zasnova urejanja in varovanja vo-
dnega sistema, ažurirane strokovnih podlag področja gozdar-
stva, energetike, prometa in zvez…).

Prav tako se v tem času aktualizirajo digitalizirane kata-
sterske podlage (DKN), ki postajajo uradna osnova planske
kartografije in temelj za vzpostavitev lokalnega geoinformacij-
skega sistema (GIS). Ažuriran kataster z nekaterimi drugimi
informacijskimi podlagami (npr. DOF, EHIŠ, RPE, evidenca
zgradb…) pa omogoča ažuriranje (inventarizacijo) stavbnih
zemljišč na območjih razpršene gradnje, ki je bila doslej
izrazito pomanjkljiva.

S tem programom določamo vsebino, postopek in roke
priprave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje
Mestne občine Slovenj Gradec, ministrstva ter druge organe
in organizacije, ki sodelujejo v postopku verifikacije spre-
memb in dopolnitev akta, nosilce upravno strokovnih aktivno-
sti, strokovne izvajalce posameznih nalog ter potrebna finan-
čna sredstva za izvedbo projekta.
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2. Osnove za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine

Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Mestna ob-
čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana za mestno občino
bo izbran v skladu s predpisi o javnih naročilih preko zbiranja
ponudb za oddajo del male vrednosti.

Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postop-
kov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana občine je župan Občine Slo-
venj Gradec in strokovne službe občinske uprave.

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo upošte-
vani naslednji predpisi:

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89 ter Uradni list RS, št. 71/93),

– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),

– zakon 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),

– zakonodaja, ki ureja prostorsko relevantne sektorje
(kmetijstvo, gozdarstvo, vode, kulturna dediščina, ohranjanje
narave, stavbna zemljišča, ceste, varstvo okolja...),

– navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85),

– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Re-
publike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),

– priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni
list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (MOP UPP, Ljubljana,
april 1999),

– strokovna priporočila za pripravo sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih (dru-
žbenih) planov občin (MOP UPP, Ljubljana, februar 2002),

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine oko-
lja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih
služb.

Projekt priprave sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine bo obsegal proučitev obstoječih
ali izdelavo novih strokovnih podlag, osnutka, dopolnjenega
osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartografskega dela
plana, kartografske dokumentacije k planu in ustrezne obraz-
ložitve.

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine se predvsem uporabijo razpoložljive
podlage za delo in razpoložljive strokovne podlage. V prime-
ru, da bo v postopku priprave akta ugotovljeno, da je treba
pripraviti dodatne strokovne podlage ali bodo zahteve po
njihovi izdelavi izhajale iz pogojev in zahtev ministrstev ter
organov in organizacij, ki sodelujejo pri pripravi akta, bodo te
podlage dodatno zagotovljene vzporedno s pripravo akta.

3. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine

Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spreminjata v
prostorskih sestavinah, in sicer na področju poselitve. Spre-
minjajo se:

– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje.

Posledično se opravijo tudi spremembe na drugih vse-
binskih področjih, ki so tangirana s področjem poselitve (kme-
tijska zemljišča, gozdna zemljišča).

Poleg navedenega zajemajo spremembe in dopolnitve
planskih aktov občine tudi naslednja področja:

– spremembe in dopolnitve na področju infrastrukture,
– spremembe in dopolnitve ter ažuriranje prostorskih

sestavin planskih aktov občine v smislu uskladitve s sprejetimi
občinskimi predpisi in programi ali programi, ki so še v pripra-
vi, pa so strokovna izhodišča že na razpolago (vključevanje
novih vsebin po podlagah, ki so na razpolago v občini, npr.
upoštevanje nove kategorizacije cest, vključitev programov
izgradnje komunalne infrastrukture, vključevanje drugih pro-
gramov, ki jih je v času po sprejetju zadnjih sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov pripravila ali še
pripravlja občina),

– uskladitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana dr-
žave, opredeljenimi v OdPSDP.

Navedene vsebinske spremembe se vključijo v vse po-
trebne dele planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del
in v kartografsko dokumentacijo k planu.

4. Ministrstva, ki sodelujejo v postopku
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja mini-
strstva:

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -
področje kmetijstvo,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -
področje gozdarstvo,

– Zavod za gozdove RS, Območna enota Slovenj Gra-
dec,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje - sektor za vodno gospodarstvo,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje - sektor za varstvo narave,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje - sektor za varstvo okolja,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
rudarstvo,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za ener-
getiko,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-

no,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-

močna enota Maribor,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega tr-

ga,
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste,
– Ministrstvo za promet, Urad za železnice,
– Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški pro-

met,
– Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,

Sektor za civilno obrambo.
Kolikor bo v postopku priprave akta ugotovljeno, da je v

postopek potrebno vključiti še kak organ ali ustanovo, bo le-ta
v sodelovanje ustrezno pritegnjen.

Ministrstva ter drugi organi in organizacije sodelujejo v
postopku v dveh fazah:
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– pred pripravo osnutka akta tako, da na podlagi vloge
občine posredujejo svoje strokovne podlage, mnenja, obvez-
na izhodišča in zahteve za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,

– pred pričetkom postopka za pridobitev sklepa Vlade
RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občine
z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije na
podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora tako, da
se z njimi uskladi dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine.

5. Postopek priprave in sprejemanja sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine

– koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva ter
druge organe in organizacije in jih zaprosi za strokovne podla-
ge, smernice, usmeritve ter obvezna izhodišča za posamezna
področja kot podlago za pripravo osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;

– vzporedno s pridobivanjem gradiv iz gornje alinee po-
teka proučevanje obstoječih občinskih strokovnih podlag ter
izdelava načrta za pripravo novih strokonvih podlag za tista
področja, kjer so le-ta pomankljiva ali pa jih ni (npr. letališče,
problematika razpršene gradnje …);

– na podlagi gornjih pridobljenih gradiv, izdelanih novih
strokovnih podlag ter zahtevanih vsebinskih sprememb in
zahtev občine, pripravi izdelovalec osnutek sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;

– v skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pre-
dložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine Svetu mestne občine in mu predlagal,
da ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo;

– Svet mestne občine Slovenj Gradec bo sprejel sklep o
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine in ga objavil v Uradnem listu
RS ter na krajevno običajni način (objava v lokalni radijski
postaji in KTV);

– javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa
bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o jav-
nih obravnavah obveščeni tako kot je navedeno v prejšnji
alinei;

– v času javne razgrnitve in javnih obravnav bo koordina-
tor zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predlo-
ge posameznikov, organov in organizacij k osnutku spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov obči-
ne. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča;

– o utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Svet
mestne občine Slovenj Gradec, ko bo zavzel stališča do
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve;

– vzporedno z javno razgrnitvijo in pripravo strokovnih
stališč do pripomb in predlogov bodo po potrebi pripravljene
oziroma dopolnjene in usklajene tudi ustrezne strokovne pod-
lage, ki jih bodo zahtevali sodelujoči v postopku za uskladitev
predlaganih rešitev s pristojnimi organi in organizacijami ter
ministrstvi;

– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnu-
tek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine;

– koordinator bo v sodelovanju z izvajalcem poskrbel,
da bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z
vsemi relevantnimi ministrstvi;

– na podlagi izvedenega usklajevanja bo oblikovan pre-
dlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine;

– župan bo usklajeni predlog sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana

občine poslal na Vlado RS oziroma na Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje v ugo-
tovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega pla-
na RS;

– po pridobitvi sklepa vlade bo Svet mestne občine Slo-
venj Gradec z odlokom sprejel spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov za območje Mestne obči-
ne Slovenj Gradec;

– sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS in bo
začel veljati osmi dan po objavi.

6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana za območje Mestne občine
Slovenj Gradec bodo pripravljene v naslednjih okvirnih rokih:

– izbor izvajalca v skladu s predpisi o javnih naročilih:
dva meseca po sprejemu programa priprave akta;

– pridobitev pogojev, smernic, obveznih izhodišč in dru-
gih gradiv ministrstev za izdelavo osnutka akta: dva meseca
po izboru izvajalca projekta;

– proučitev obstoječih in izdelava novih strokovnih pod-
lag: 10 mesecev po kompletiranju gradiv in zahtev ministr-
stev; izdelava posameznih strokovnih največ 12 mesecev;

– priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine: 14 mesecev po pridobitvi
pogojev, smernic, obveznih izhodišč in drugih gradiv ministr-
stev;

– javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine: 1 mesec po objavi
sklepa mestnega sveta o pričetku javne razgrnitve;

– javne obravnave osnutka akta: v času javne razgrnitve;
– stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav: tri

mesece po zaključeni javni razgrnitvi;
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin planskih aktov občine: dva meseca po sprejetju
stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav;

– usklajevanje z ministrstvi: dva meseca po pripravi do-
polnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine;

– uskladitev osnutka sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine z mnenji ministrstev: 1
mesec po pridobitvi mnenj ministrstev;

– pridobitev sklepa Vlade RS: 45 dni po predložitvi us-
klajenega osnutka oziroma predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine Vladi RS;

– uskladitev akta s sklepom Vlade RS: dva tedna po
pridobitvi sklepa Vlade RS;

– Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec bo sprejel
odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj
Gradec po uskladitvi s sklepom vlade.

7. Finančna sredstva
Potrebna finančna sredstva za realizacijo tega programa

priprave se zagotovijo iz proračunov Mestne občine Slovenj
Gradec za leta 2002, 2003, 2004 in po potrebi tudi 2005.

Morebitne potrebne strokovne podlage za individualne
predloge za spremembo namenske rabe zemljišč zagotavljajo
posamezni predlagatelji.

Št. 003-03-1/2002
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.
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SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

4566. Sklep o imenovanju

V skladu s 16. členom statuta Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in
81/02) in 14. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šo-
la Cerkvenjak – Sv. Andraž (Uradni list RS, št. 77/02) je
Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na
4. izredni seji z dne 30. 9. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
V svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgoj-

no – varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak – Sveti
Andraž se imenujeta naslednja predstavnika lokalne sku-
pnosti – Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah:

1. Valerija Ilešič, Vitomarci 56a, 2255 Vitomarci,

2. Černel Milan, Vitomarci 56, 2255 Vitomarci.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Sv. Andraž, dne 30. septembra 2002.

Župan
Občine Sv. Andraž v Sl. goricah

Franci Krepša l. r.

TIŠINA

4567. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Posebne občinske volilne komisije občine Tišina

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
47/01 in 77/02) ter sklepa o imenovanju Posebne občin-
ske volilne komisije občine Tišina (Uradni list RS, št. 77/02)
je Občinski svet občine Tišina na 40. redni seji dne 11. 10.
2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Posebne

občinske volilne komisije občine Tišina

I
V Posebni občinski volilni komisiji občine Tišina se

razrešijo:

Jure Novak, Tropovci, Križna ulica 16, univ. dipl. prav-
nik – namestnik predsednika,

Jože Seršen, Vanča vas 35 – član,

Marjan Gomboc, Rankovci 39 – namestnik,

Jasmin Kukec, Petanjci 23 – član,

Marija Ribaš, Murski Črnci 54a – namestnica.

II
V Posebno občinsko volilno komisijo občine Tišina, se

do konca mandata volilne komisije, imenovane 26. 8. 2002
imenujejo:

Mateja Gabor, Tropovci, Križna ulica 1, univ. dipl. prav-
nik – namestnik predsednika,

Alenka Forjan, Borejci 32 – članica,
Bojan Morčič, Krajna 46 – namestnik,
Danijel Kovač, Tišina 3g – član,
Simona Pertoci, Vanča vas 38 – namestnica.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/02-2
Tišina, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegra l. r.

4568. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Tišina

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
47/01 in 77/02) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne
komisije občine Tišina (Uradni list RS, št. 77/02) je Občin-
ski svet občine Tišina na 40. redni seji dne 11. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Tišina

I
V Občinski volilni komisiji občine Tišina se razreši:
Simona Vinkovič, Gradišče 69, univ. dipl. pravnik –

namestnica predsednika.

II
V Občinsko volilno komisijo občine Tišina, se do konca

mandata volilne komisije, imenovane 26. 8. 2002 imenuje:
Mojca Bertalanič, Murski Črnci 51b, univ. dipl. pravnik

– namestnica predsednika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-20/02-2
Tišina, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegra l. r.
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TREBNJE

4569. Odlok 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., 29. in 40.
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 29. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Trebnje za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Proračun Občine Trebnje, vključno s krajevnimi sku-

pnostmi za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto Opis postavke
Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI 3.137,68.428
(70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71) 1.429,585.000

70 Davčni prihodki 1.116,202.000
700 Davki na dohodek in dobiček 753,350.000
703 Davki na premoženje 170,307.000
704 Domači davki na blago in storitve 192,545.000
71 Nedavčni prihodki 313,383.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki 41,088.000

od premoženja
711 Takse in pristojbine 9,656.000
712 Denarne kazni 294.000
713 Prihodki od prodaje blaga 24,495.000

in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 237,850.000
72 Kapitalski prihodki 117,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 6,000.000

sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč 111,000.000

in nematerial
74 Transferni prihodki 1.591,283.428
740 Transferni prihodki drugih 1.591,283.428

javnofinanč. institucij
II. SKUPAJ ODHODKI 3.321,708.860
(40+41+42+43)

Konto Opis postavke
Podkonto

40 Tekoči odhodki 650,970.699
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 123,390.743
401 Prispevki delodajalcev za 18,620.310

socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve 488,656.646
403 Plačila domačih obresti 1,000.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 19,303.000
41 Tekoči transferi 930,649.392
410 Subvencije 49,200.000
411 Transferi posameznikom 504,964.392

in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim 130,595.000

organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi 245,890.000
42 Investicijski odhodki (420) 1.125,018.538
420 Nakup in gradnja osnovnih 1.125,018.538

sredstev
43 Investicijski transferi 615,070.231
430 Investicijski transferi 615,070.231

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –183,840.432
(proračunski primanjkljaj)
(I.–II.)

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Konto Opis postavke
Podkonto

IV. Prejeta vračila danih posojil –
in prodaja kapitalskih deležev
(750+751)
V. Dana posojila in povečanje –
kapitalskih deležev (440+441)
VI. Prejeta minus dana posojila 183,840.432
s saldom danih minus vrnjenih
posojil (I.+IV.) – (II.+V.)

C) Račun financiranja – zbir občina in krajevne skupnosti
Konto Opis postavke
Podkonto

II. Zadolževanje (500+501) 78,530.000
500 Domače zadolževanje 78,530.000

VIII. Odplačila dolga (550+551) 500.000
550 Odplačila domačega dolga 500.000

IX. Sprememba stanja na
računih –105,810.432
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 183,840.432
XI. Sredstva na računih 105,810.432
XI. Neto financiranje (VI.+X.) –
sredstev na računih
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.)

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po eko-
nomski klasifikaciji proračunske porabe in posebni del –
odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji javnofinan-
čnih prejemkov in izdatkov je priloga tega odloka.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
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.
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4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot
sestavni del tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je mož-
no le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.

5. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna. O tem odloča občinski svet.

Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postav-
kami v okviru dejavnosti in med nameni posameznega po-
dročja, določenim v bilanci odhodkov, odloča župan.

6. člen
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih

področjih se dogovori v skladu z zakoni.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.

7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 določi v višini

0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinske-
ga proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 SIT župan in o tem obvesti občinski svet.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova

dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

10. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.

11. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na pre-
dlog referata za proračun, in o tem poroča občinskemu
svetu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov se občina za proračun leta 2002 zadolži v višini
78,530.000 SIT.

13. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavo-

dov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih po-

djetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

14. člen
Za realizacijo določenih investicij se Občina Trebnje v

letu 2002 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, dolo-
čene s proračunom. Višina posojila ne presega 10% realizi-
ranih prihodkov Občine Trebnje v letu 2001, zmanjšanih za
neodplačana prejeta posojila, dana soglasja in poroštva.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance.

5. PREHODNE DOLOČBE

15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati in se

uporabljati odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
(Uradni list RS, št. 6/02) in odlok o spremembi odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2002 (Uradni list RS, št.
69/02).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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4570. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Trebnje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj upravi-
čencev v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 58/02) ter 13. in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 29. seji dne 9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Trebnje

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje, so fizične in pravne osebe, krajevne skupnosti
in njihovi pravni nasledniki, ki so individualno ali preko lokal-
nih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sred-
stva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in je
v njihovem imenu ter zanje krajevna skupnost sklepala po-
godbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na obmo-
čju Občine Trebnje.

3. člen
Seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno teleko-

munikacijsko omrežje sestavi strokovna komisija skupaj s
predstavniki krajevnih skupnosti v roku enega meseca od
imenovanja ter na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s
katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ter druge pravne in
fizične osebe.

4. člen
Seznam vseh upravičencev, ki nastopajo kot dejanski

končni upravičenci iz 2. člena zakona se objavi na krajevno
običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje.

5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb in dokazil, ob upoštevanju določb 4. člena zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba vključno z
dokazili o višini vplačanih sredstev ali druga ustrezna listina
iz katere je razvidno, da gre za vlaganje v telekomunikacij-
sko omrežje in višina vplačanih sredstev. Pravni nasledniki
poleg navedenih listin predložijo komisiji še dokazilo o prav-
nem nasledstvu. Kolikor je pravnih naslednikov večje število
se vrnjen sorazmerni delež porazdeli na vse pravne nasle-
dnike.

Prejeto vračilo Občina Trebnje začne vračati v roku
30 dni po prejemu vračila iz sklada in sicer v celoti, v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb, po veljavnem objav-
ljenem seznamu.

Upravičenci, ki ne bodo predložili navedenih ustreznih
listin niso upravičeni do vračila sredstev. Ta delež se nakaže
na račune krajevnih skupnosti in se nameni izključno za
investicije v javno infrastrukturo na območju na katerem so
bila zbrana ta sredstva in sredstva samoprispevka.

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

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34500-0005/2002
Trebnje, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4571. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taksah za obremenjevanje okolja z odpadki

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 70/00) ter 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je
Občinski svet občine Trebnje na 29. seji dne 9. 10. 2002
sprejel

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

za obremenjevanje okolja z odpadki

1. člen
V odloku o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki

(Uradni list RS, št. 50/96 in 10/01), se v 7. členu doda
naslednje besedilo: ... ter za sredstva potrebna za vzpostavi-
tev in delovanje sistema ločenega zbiranja odpadkov.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42304-0003/2002
Trebnje, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4572. Odlok o zazidalnem načrtu “Stari trg – DSO”

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Trebnje na 29. seji dne 9. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o zazidalnem načrtu “Stari trg – DSO”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt “Stari trg –

DSO”
Osnutek zazidalnega načrta “Stari trg – DSO” je bil

izdelan ob upoštevanju:
– usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega družbe-

nega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90 in Uradni list RS,
št. 35/93, 50/97, 61/98, 46/00, 18/00, 7/02 in 65/02)
in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86 in
16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 46/00,
18/00, 7/02 in 65/02; – v nadaljnjem besedilu: spremem-
be in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine),

– posebnih strokovnih podlag in variantnih predlogov
za zazidalni načrt „Stari trg – DSO“,

– osnutka programske zasnove za zazidalni načrt „Stari
trg – DSO“.

Zazidalni načrt je izdelala firma DIA d.o.o., Ljubljana,
pod številko 097/01 v letu 2001–2002. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
Obravnavano ureditveno območje zazidalnega načrta

»Stari trg – DSO« (S4/2) je umeščeno v urbanizirano telo
mesta znotraj ureditvenega območja S4/1 med prenovljeno
cesto mimo novega Doma starejših občanov proti Trskemu
hribu na vzhodu, Glavarjevo ulico na severu, obstoječo pozi-
davo individualnih hiš ob Jurčičevi ulici na zahodu in dokaj
gosto pozidavo s pekarno na jugu.

Meja območja poteka po zahodnem in južnem robu
parcele št. 475/5 (nova cesta proti Trskemu hribu in južni
rob Glavarjeve ulice), se nadaljuje proti vzhodu po južnem
robu parcel št. 373/6 in 473/5 do Jurčičeve ulice (št. 171)
in ob njej do severnega vogala parcele 477/2, od koder se
nadaljuje ob SV in JV robovih parcel 477/2, 477/1, 461/3,
460/2, 460/3, 460/4, 458/3, 456/3, 445/1,445/2,
443/2, 444/3, 172/1, 173/1 se nadaljuje po severnem
robu majhne parcele 173/2 in po robu predvidene ceste na
parceli 176/21 do Jurčičeve ulice (parc. št. 171), kjer
zavije po njenem JV robu do parcele 176/6 in 176/5 (pred-
videna cesta) ter poteka po robu predvidene ceste na par-
celi 176/1. Od tu se meja nadaljuje proti vzhodu po robu
dovozne poti do pekarne (južni rob parcel št. 176/3, 178/5
in 178/9), se nadaljuje proti severu po vzhodnem robu
parcele 178/5, obrne proti vzhodu po severnem robu par-
cele 450/1 do zahodnega vogala parcele 449/1, ter po
njenem severnem robu do SV vogala parcele 448/1, ob
kateri se nadaljuje proti jugu ob robu ozkega prehoda do
regionalne ceste (369/1), odkoder se vrača nazaj proti
severu ob zahodnem robu št. 456/1 ter ob njenem sever-
nem robu do parcele 458/1, od koder se nadaljuje po
severnem in vzhodnem robu te parcele do zahodnega voga-
la parcele 444/1, od tu se nadaljuje po severnem robu te
parcele in parcel št.463/2 in 469/3 do izhodiščne točke na
robu ceste (št. 475/5).

V območje zazidalnega načrta so torej vključene na-
slednje parcele (k.o. Stari trg): 475/1, 475/3, 475/4,
462, 461/2, 459, 458/5, 456/5, 448/2, 449/2, 446/2,
444/1, 172/2, 173/2, 178/1, 178/5, 178/9, 178/10,
176/3, 176/2 – del in 176/1 – del.

Celotna površina meri 38.867,10 m2.
Ožje območje urejanja je v glavnem nepozidana zelena

površina travnikov in njiv, le na vzhodni strani stoji nov Dom
starejših občanov. Zemljišče je rahlo in dokaj enakomerno
nagnjeno proti jugozahodu z lepimi pogledi na staro mestno
jedro z dominanto cerkvenega zvonika in dalje po dolini
Temenice proti zahodu.

Prostor je idealno osončen (jugozahodna lega) in kljub
osrednji legi v naselju in dokaj dobri dostopnosti zavarovan
pred močnejšim hrupom, saj v bližini ni močnejših izvorov
hrupa od bolj obremenjene regionalne ceste pa ga loči
tampon pozidave ob njej.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Prostor, ki ga obsega zazidalni načrt »Stari trg DSO« je

namenjen predvsem za graditev objektov družbenega stan-
darda in organizirani graditvi stanovanj. Območje urejanja je
razdeljeno na 7 ureditvenih enot, in sicer:

C1
Ureditvena enota obsega obstoječe prostore Doma sta-

rejših občanov s spremljajočimi prostori in načrtovan prizi-
dek. Kapaciteta doma je danes 134 oskrbovancev, s prizid-
kom pa pridobi okrog 30–40 nadaljnjih oskrbovancev.

C1A in C1B
Del C1A ureditvene enote C dopolnjuje program Doma

starejših občanov in je v celoti namenjena gradnji varovanih
stanovanj starostnikov, pri čemer je severni trakt po potrebi
lahko namenjen tudi kot domsko varstvo pod posebnimi
pogoji (v navezavi na C3). Skupna kapaciteta je do 30
varovanih eno- in dvosobnih stanovanj. Del enote C1B pa
predstavlja prostor, kjer je urejeno prednostno parkiranje
osebnih avtomobilov stanovalcev varovanih stanovanj (18
pm). Ta prostor je mogoče razširiti še za do 16 pm.

C2
Enota je namenjena obstoječemu otroškemu in rekrea-

cijskemu igrišču, obstoječi transformatorski postaji in pro-
storu za EKO otok, ki služi ločenemu zbiranju odpadkov,
namenjenih reciklaži (papir, steklo, plastika).

C3
Ureditvena enota je v celoti opredeljena za gradnjo

objektov za izvajanje socialno varstvenih storitev, vodenje in
varstvo pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo
(VDC). Prostor se deli v tri skupine: stanovanjske skupine-
bivalna enota (C3A), delavnice za zaposlitev pod posebnimi
pogoji (C3B) in skupne površine dostopa (C3C). Objekte je
mogoče dopolniti ali nameniti njihovo namembnost tudi pro-
gramom izobraževanja in drugim aktivnostim oseb s pose-
bnimi potrebami.

C4
Enota je namenjena organizirani gradnji stanovanj v

štirih več stanovanjskih objektih s skupnim povezovalnim
prostorom za pokrito parkiranje osebnih avtomobilov. Vsak
objekt ima kapaciteto okrog 10 stanovanjskih enot z različ-
no strukturo stanovanj, kapaciteta pokritih parkirnih prosto-
rov pa je minimalno 55 garažno parkirnih mest. Javni pro-
gram (mirna storitvena obrt in manjše prodajalne) je možen v
južnem in delno severovzhodnem objektu.

C4A
Ta del ureditvene enote C4 je lahko odstopljen (pro-

dan) sosedom, katerih objekti so danes tesno ob parcelni
meji.

C5
Ureditvena enota je rezervirana za gradnjo pokritega

plavalnega bazena dimenzij 16,66 × 8 metra (do maks.



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 25. 10. 2002 / Stran 10029

25 × 8 m) s potrebnimi sanitarnimi, garderobnimi in tehnič-
nimi prostori in spremljajočim programom savne, fitnes kabi-
neta in prostora za aerobiko.

C6
Enota je v celoti namenjena gradnji otroškega vrtca s

kapaciteto do 8 igralnic za obe starostni skupini, skupaj
okrog 150 otrok.

C7
Ureditvena enota C7 predstavlja javne prometnice, par-

kirne površine in manjše obcestne površine, ki so v skupni
rabi.

4. člen
Ob realizaciji programov iz prejšnjega člena je potre-

bno, skladno s fazami izgradnje izvesti primarno javno infras-
trukturo in prometne ureditve.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Program je dokaj podrobno opredeljen zlasti kar zade-

va širitev DSO, varovana stanovanja, vrtec in večstanovanj-
ske objekte, prostori bivalne enote in delavnic VDC pa so
prostorsko in programsko sicer okvirno določeni, medtem
ko je faznost gradnje še zelo nedorečena. Program plaval-
nega bazena pa je podan zgolj informativno, zato lahko zanj
rezerviramo le ustrezen prostor, uredimo dostope in pri-
ključke, natančnejši gabariti pa bodo določeni z izrisom iz
zazidalnega načrta.

Zazidalni načrt mora zadostiti predvsem vsem program-
skim zahtevam, pri tem pa mora omogočati fleksibilnost
glede faznosti gradnje, seveda ob polnem upoštevanju na-
ravnih danosti in že izgrajenega okolja.

Idejna zasnova prometna ureditev je podana na nivoju
lokacijskega načrta, prav tako osnovna komunalna infras-
truktura. Tudi prostorska razporeditev arhitekturnih objektov
je pri nekaterih programih bolj fiksirana (širitev DSO, varova-
na stanovanja, otroški vrtec), medtem ko so pri drugih (VDC,
plavalni bazen, večstanovanjski objekti) podani predvsem
robni pogoji in osnovni gabariti, čeprav je program dokaj
opredeljen, niso pa še dorečene idejne zasnove objektov in
predvsem terminski plan gradnje.

Izhodišča za urejanje prostora so:
– v celoti se upoštevajo programske zahteve potencial-

nih investitorjev,
– dokaj natančno se določijo osnovne cestne poveza-

ve, parkirne in garažne površine in osnovna komunalna in-
frastruktura,

– natančno je določena prostorska razporeditev posa-
meznih dejavnosti v prostoru (DSO, varovana stanovanja,
institucionalno varstvo pod posebnimi pogoji in VDC, OV,
plavalni bazen),

– opredelijo se gradbene linije objektov ter glavne smeri
fasad in strešnih slemen. Prav tako se določi etažnost posa-
meznih objektov, dopustna višina ter kota pritličja posamez-
nih objektov z okvirno tlorisno površino,

– določijo se osnovne usmeritve za zunanjo ureditev,
– določijo se možna odstopanja ob posameznih dejav-

nostih v prostoru,
– variantno se opišejo možne faze realizacije.

6. člen
Usmeritve za oblikovanje posameznih ureditvenih enot
Namenska raba posameznih enot je bila določena že s

programskimi zasnovami za ta zazidalni načrt in je opisana v

3. členu tega odloka. Predlagana ureditev v celoti upošteva
naravne danosti, prometne možnosti, obstoječe urbanistič-
ne rešitve v soseščini in že znane programe zainteresiranih
investitorjev.

Ureditvena enota C1 – DSO
Ureditvena enota, ki je v celoti namenjena prostorom

DSO, je razen načrtovanega prizidka že v celoti zgrajena.
Obstoječi prostori obsegajo skupaj 4959 m2 bruto etažne
površine, načrtovan prizidek pa bo obsegal še nadaljnjih
1146 m2, kar pomeni skupaj 6105 m2. Zazidana bruto
površina znaša danes 1900 m2, po izgradnji prizidka pa
2984 m2.

Prizidek je oblikovno enak traktu C obstoječega doma
in obsega 343 m2 bruto zazidane površine, skupaj v treh
etažah pa 1146 m2. Fasadne obdelave, smer slemena in
strešna kritina so enaki objektu C.

Zunanja ureditev ostane nespremenjena, nekoliko se
le poveča s travnimi tlakovci utrjena površina za parkiranje
osebnih avtomobilov.

Ureditvena enota C1A in C1B
C1A
Enota je v celoti namenjena varovanim stanovanjem za

starejše v tesni navezavi na DSO. Varovana stanovanja so
nameščena v dveh ločenih objektih, ki oba oblikovno in v
vseh gabaritih sledita obstoječemu traktu C in prizidku pri
DSO z bruto tlorisno površino pritličja 2 × 340 m2 in skupno
bruto površino do 2794 m2. Jugozahodni objekt obsega po
višini K+P+2 s koto pritličja KP=277,0, severozahodni pa
P+2 s koto pritličja KP=279,8. Oba trakta sta povezana z
DSO z mostovoma v višini nadstropja tako, da je pod njima
možen prehod za pešce in urgentna vozila. Če se bo poka-
zala potreba je v severozahodnem traktu lahko urejeno tudi
domsko varstvo pod posebnimi pogoji.

Objekta sta zakoličena s točkama 11 in 14, ki sta
fiksirani v načrtu zakoličbe in obveznimi gradbenimi linijami.
Smer slemena, naklon in kritina so enaki kot pri DSO. Zuna-
nja ureditev obsega dostope iz javnih prometnic in parkovno
ureditev prostih površin v skladu s programom varovanih
stanovanj.

C1B
Ta del enote C1 je rezerviran za prednostno parkiranje

osebnih avtomobilov stanovalcev varovanih stanovanj (9 od-
prtih in 9 pokritih parkirnih mest). Parkiranje mora biti ureje-
no hkrati z izgradnjo varovanih stanovanj. Po potrebi je mo-
goče to parkirišče razširiti še za 16 p.m.

Ureditvena enota C2
Enota je že zasedena z obstoječimi igrišči in TP. Novi

posegi, razen namestitve ECO otoka za ločeno zbiranje
odpadkov v obsegu 5 × 6 m tlorisne površine, niso predvi-
deni. Proste površine so parkovno obdelane, ECO otok
mora biti obdan z živo mejo ali ustreznimi zimzelenimi grmov-
nicami.

Ureditvena enota C3
Ureditvena enota je v celoti namenjena objektom za

izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter
zaposlitev pod posebnimi pogoji ter izvajanje institucional-
nega varstva uporabnikov te storitve, ki so razdeljeni v tri
podskupine:

– na severni strani je interni dostop s parkirišči in do-
stavo (C3A),

– na vzhodni strani so delavnice za ljudi s posebnimi
potrebami za okrog 35 zaposlenih varovancev (C3B), za kar
potrebujemo okrog 400 m2 neto površin razporejenih v dveh
etažah (K+P). Program delavnic je mogoče dopolniti ali na-
meniti njihovo namembnost tudi programom izobraževanja
in (ali) varovanja oseb s posebnimi potrebami,
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– na zahodni strani pa so bivalni prostori (bivalna eno-
ta) s skupno neto površino do 833 m2 v treh etažah (K+P+1).
Stanovanjski prostori se znotraj objekta delijo na stanovanj-
sko skupino (do 12 oseb) in domsko varstvo za starejše ljudi
s posebnimi potrebami, ki imata skupno stopnišče z dviga-
lom in skupne spremljajoče prostore. Namesto domskega
varstva je lahko tudi druga stanovanjska skupina. Ker faze
realizacije še niso povsem opredeljene je možna tudi delitev
tako, da se v prvi fazi zgradi le ena polovica z vertikalno
komunikacijo.

Objekta sta v prostor postavljena z dvema fiksnima
točkama (9 in 10), z obveznimi gradbenimi linijami, maksi-
malnimi možnimi tlorisnimi gabariti in kotami pritličij
(KP=282,5). Strehe so dvokapne v naklonu 15–30° z even-
tualnimi frčadami na jugozahodni strani.

Zunanja ureditev obsega priključek na javne prometne
površine, ureditev manipulacijskega prostora ob delavnicah,
parkirne prostore za zaposlene in obiskovalce (9) ob stano-
vanjskem delu in pešpoti znotraj območja. Proste površine
bodo zatravene in parkovno obdelane po potrebah upora-
bnikom s tem, da je obvezna zasaditev z drevjem na južni
meji proti DSO.

Ureditvena enota C4
Enota je namenjena organizirani gradnji stanovanj v

štirih več stanovanjskih objektih s skupnim povezovalnim
traktom za pokrito parkiranje osebnih avtomobilov. Stano-
vanjski objekti so postavljeni v prostoru v štirih tlorisno ena-
kih objektih s po štirimi etažami (K+P+1+M), razen najjuž-
nejšega, ki ima zaradi nižje lege eno etažo več. Slemena
streh so pri vseh štirih objektih v isti višini. Stanovanjske
objekte povezuje skupna ploščad namenjena pešcem, zbi-
ranju in igri otrok, pod katero so pokriti garažno-parkirni
prostori za stanovalce (55 pm ali več). Skupna kapaciteta
stanovanjskih objektov je 4 × 10 stanovanj z javnim progra-
mom (mirna storitvena obrt in manjše prodajalne) v južnem
in delno severovzhodnem objektu. Dostopi za pešce so iz
severne in južne strani, dostop do garaž pa iz nove povezo-
valne ceste. Parkiranje obiskovalcev je urejeno ob podaljša-
ni Glavarjevi ulici (23 pm) in večnamensko parkiranje na
južni strani, ki pa je v prvem delu namenjeno predvsem za
porabnike varovanih stanovanj.

Objekti so postavljeni v prostor s štirimi fiksnimi točka-
mi (1, 2, 3 in 4) in obveznimi maksimalnimi gabariti. Kote
pritličij vseh objektov so določene (trije objekti na 282,5 in
najjužnejši na 279,8). Strehe so praviloma dvokapne z even-
tuelnimi frčadami, smer glavnega slemena je JV-SZ, naklon
strehe je 15–30°.

Zunanja ureditev obsega vozni dostop do garaž, peš
dostope do objektov, ureditev ploščadi nad garažami in
ozelenitev s parkovno ureditvijo ostalih prostih površin. Ob-
vezna je zasaditev z drevjem ob podaljšku Glavarjeve ulice,
na zahodu proti obstoječi individualni gradnji in ob dovozu
do garaž.

Vsak objekt ima kapaciteto okrog 10 stanovanjskih
enot z različno strukturo stanovanj, kapaciteta pokritih par-
kirnih prostorov pa je minimalno 55 garažno parkirnih mest.
Skupna bruto površina stanovanjskih objektov je okrog 7070
m2 in pokritih garaž minimalno1223 m2.

C4A
Ta del ureditvene enote C4 je lahko odstopljen (prodan)

sosedom, katerih objekti so danes tesno ob parcelni meji.
Ureditvena enota C5
Ureditvena enota je namenjena gradnji plavalnega ba-

zena s spremljajočim programom. Ker so podrobnejši pro-

gram, faza gradnje in investitor še neznani, lahko podamo le
osnovne prostorske usmeritve in omejitve. Bazen mora imeti
dimenzije vsaj 16,66 × 8 metrov (bolje 25 × 8 m) s potrebni-
mi garderobami, sanitarijami in vhodnimi prostori v eni etaži.
V spodnji etaži so potrebni tehnični prostori, savna, manjši
fitnes kabinet in prostor za aerobiko. Obe etaži sta povezani
z notranjo vertikalno komunikacijo.

Etaži se delno prekrivata tako, da optimalno izrabljata
naklon terena. Del spodnje etaže, ki ni nadzidan predstavlja
sončno teraso za bazen v toplem letnem času. Prostori
bazena obsegajo bruto okrog 420 m2, tehnični prostori in
spremljajoči program pa še do 500 m2.

Investitor bazena lahko izvede tudi ustrezna raziskoval-
na vrtanja, ker obstaja mnenje, da je na nekoliko večji globi-
ni mogoče najti termalno vodo, ki bi bila dobrodošla pri
vzdrževanju tople vode v bazenu.

Maksimalni gabariti objekta so podani s štirimi fiksnimi
tlorisnimi točkami (5–8), maksimalnimi gradbenimi linijami,
etažnostjo in kotami pritličij (spodnji del KP = 272,3 in
zgornji KP = 276,2). Streha spodnjega dela je pohodna
terasa, zgornjega pa šotorasta streha z glavno smerjo sle-
mena SV-JZ in naklonom do 30°.

Zunanja ureditev obsega dostope za pešce, ureditev
deleža večnamenskega parkirnega prostora s peš poveza-
vami in ureditev prostih zelenih površin.

Ureditvena enota C6
Enota je v celoti namenjena gradnji otroškega vrtca s

kapaciteto do 8 igralnic za obe starostni skupini, skupaj
okrog 150 otrok. Neto površina prostorov je normirana in
znaša okrog 1100 m2, z bruto površino do 1500 m2 zazida-
ne površine. Vrtec je kot delno dvoetažen objekt lociran
vzdolž nove povezovalne ceste v smeri SV-JZ v rahlo nag-
njen teren tako, da so v spodnji etaži tehnični in upravni
prostori, v zgornji (ki je tudi direktno dostopna iz terena) pa
so vsi igralni in spremljajoči prostori z neposrednim izhodom
na zunanja igrišča.

Prostori prve starostne skupine so v JZ delu z delno
pokritimi zunanjimi terasami na JV strani, medtem ko so
igralnice za drugo starostno skupino na SV strani. Meja med
obema skupinama je vhodni del s prehodom na zunanja
igrišča. Vhodni del je premakljiv glede na želeno razmerje
med številom igralnic za posamezne skupine.

Objekt je v prostor postavljen s fiksnima točkama 15 in
16, z maksimalnimi gradbenimi linijami, etažnostjo in višin-
skimi kotami pritličja (kota spodnjega pritličja je KP = 271,0
in zgornjega KP = 275,0). Streha je dvokapna v naklonu
15–30°, smer slemena na vzhodni strani je vzporedna s
cesto na zahodni pa je šotorasta z glavno smerjo pravokotno
na cesto.

Zunanja ureditev obsega ureditev dovoza, internih par-
kirnih površin (12+7), dostopov za pešce in ureditev zuna-
njih igrišč vrtca, ki so locirana na JV strani objekta. Ob
glavnem vhodu za otroke je nova povezovalna cesta razširje-
na za kratkotrajno ustavljanje (do 15 minut) osebnih avtomo-
bilov staršev.

Vse proste zunanje površine (tudi igrišča) so zatravene,
parkovno urejene in zasajene z drevjem. Obvezna je zasadi-
tev z drevjem ob južni meji in na meji med območjem vrtca in
varovanimi stanovanji.

Ureditvena enota C7
Ureditvena enota C7 predstavlja javne prometnice, par-

kirne površine in manjše obcestne površine, ki so v skupni
rabi. Pogoji za prometno ureditev so podani v 7. členu.
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Pregled ureditvenih enot

Ureditvena enota Površina v m2 Zazidana bruto Bruto etažna
površina v m2 površina v m2

C1 Dom starejših občanov 9.262,92 2.294,80 6.105,00
C1A Varovana stanovanja 2.705,53 663,70 2.794,40
C1B Parkiranje ob C1A 467,96
C2 Igrišče in TP 1.769,83 40,50 40,50
C3A Dostop do VDC 717,83
C3B Delavnice s posebnimi pogoji 1410,04 375,00 750,00
C3C Bivalna enota pod pos. pogoji 1545,73 357,00 1125,00
C4 Večstanovanjski objekti 7.103,10 2.991,80 8.295,80
C4A Zelen pas 109,50
C5 Plavalni bazen 2.295,12 727,70 924,70
C6 Vrtec 5.389,35 1.102,00 1.502,00
C7 Javne prometne površine 6.090,19
Skupaj 38.757,60 8.570,50 21.537,40

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
OBMOČJA

7. člen
Prometno omrežje
Ceste
Zazidalni načrt je povezan z obstoječo cestno mrežo

preko predvidene ceste »B«, ki se navezuje na obstoječo
Jurčičevo in Glavarjevo ulico (cesta A). Z ZN je predvidena
rekonstrukcija in podaljšanje obstoječe Glavarjeve ulice do
Jurčičeve ulice.

Na predvideno cesto »B« so navezani vsi dovozi predvi-
denih objektov in parkirišč. Za potrebe parkiranja stanoval-
cev, oziroma obiskovalcev je predvideno sledeče število
zunanjih in notranjih parkirnih mest:

A) Javna parkirna mesta (pm)
– ob cesti »A« (Glavarjeva ulica) 21 pm pred območjem VDC

23 pm pred večstanovanjskimi objekti
18 pm pod Avto Trebnje
62 pm

B) Parkirna mesta znanih porabnikov
– za potrebe DSO 19 pm obstoječi pred domom

7 pm obstoječi (»zeleno« parkirišče)
15 pm razširjeno »zeleno« parkirišče

– za VDC 9 pm
– za več stanov. objekte 55 garažno parkirnih mest
– za potrebe stanovalcev, bazena 18 pokritih pm
in varovanih stanovanj 17 pm
(ter po potrebi dodatno za stanovalce) (16 pm)
– za potrebe vrtca 19 pm

159–175 odprtih, garažnih in pokritih pm
Skupaj A) in B) 221–236 garažno-parkirnih mest

Glede na to, da je območje okrog ZN pozidano, zazi-
dava po tem zazidalnem načrtu pa ima predvidene objekte
kot so: vrtec, varovana stanovanja, VDC, je potrebno na
celotnem območju omejiti hitrost na 30 km/h.

Vozno hitrost 30 km/h omogočajo predvideni horizon-
talni elementi (Rmin 30 km/h).

Širina vozišča
– Cesta »A« (Glavarjeva ulica): 2 × 3m = 6 m
– Cesta »B«: 2 × 2,5 m = 5 m
Parkirišča
– dimenzije parkirnih mest 5 × 2,5 m (2,4)
– odmik med dvema parkirnima mestoma 6 do 6,5 m



Stran 10032 / Št. 91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Hodniki za pešce, kolesarske steze
Vzdolž ceste »A« je na južni strani ceste predvidena do

roba ceste dvignjena kolesarska steza in hodnik za pešce.
Širina celotne površine je 3,1 m, od tega je kolesarska steza
1,5 m in hodnik za pešce 1,6 m. Kolesarska steza je od
hodnika za pešce ločena z 10 cm široko belo črto.

Vzdolž ceste »B« je predvidena dvignjena obojestran-
ska kolesarska steza s hodnikom za pešce skupne širine
3,1 m (podobno kot ob cesti »A«).

Za izvedbo predvidenih cest bo potrebno izkopati okrog
980 m3 zemljine. Izkopani material se uporabi za nasipni
material, če to dopušča kvaliteta izkopanega materiala, kar
mora pred vgradnjo odločiti geomehanik. Višek materiala se
odpelje na deponijo, ki jo določi investitor.

Odvodnjavanje meteorne vode iz voznih površin se iz-
vede preko vtočnih jaškov ∅  45 cm s peskolovom z vtokom
pod robnikom ali z litoželezno rešetko (na parkiriščih) v
predvideno meteorno ali mešano kanalizacijo.

Po končanih gradbenih delih bo potrebno ceste opre-
miti z vertikalno in horizontalno signalizacijo. Prometna opre-
ma je razvidna iz prometne situacije, ki je sestavni del zazi-
dalnega načrta.

Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter pravilnik o
tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/81).

8. člen
Vodovod
Danes poteka glavni napajalni vodovod na južni strani

regionalne ceste Stari trg in se navezuje na vod PVC
160 mm, ki prečka zazidalno območje v smeri proti severu
in ki ga bo potrebno prestaviti. Potrebna je prestavitev na
zahodni rob zazidalnega načrta med novo stanovanjsko zazi-
davo in mejo ZN. Po križanju preloženega vodovoda z novo
povezovalno cesto se bo obrnil proti prehodu med domom
starejših občanov in vrtcem in naprej po peš hodniku do
obstoječega vodovoda.

Razen preloženega vodovoda profila DN 150 mm, je
potrebno ob severozahodni strani doma starejših občanov
delno prestaviti novozgrajeno hidrantno zanko, ter potegniti
od zanke odcep vzdolž povezovalne poti do objektov VDC.

Na severni strani ZN se dodatno predvidi hidrantno
zanko okoli štirih stanovanjskih objektov, na katero bodo
stanovanjski objekti tudi navezani.

Objekta vrtca in bazena se bosta navezala na glavni
napajalni vod, za gašenje pa so namenjeni hidranti na glav-
nem vodu v neposredni bližini.

Za namene bazena je dopustna tudi uporaba vode iz
vrtine, če bodo rezultati poskusne vrtine na tem območju
ustrezni.

Potek vodovoda je vnesen v zbirno karto komunalnih
naprav, aproksimativna ocena stroškov je prikazana v sku-
pni rekapitulaciji, podrobnosti pa so prikazane v posebni
prilogi.

Pri projektiranju vodovoda se upošteva pravilnik o te-
hničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št.
30/91) in požarno vodo 12 l/sek. Pri izvedbi je potrebno
upoštevati še:

– odlok o pogojih dobave, načinu odjema in oskrbi
naselij s pitno vodo na območju Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 4/91) in

– tehnični pravilnik o javnem vodovodu Komunale Treb-
nje.

9. člen
Kanalizacija
Kanalizacije predvidene nove zazidave bo v ločenem

sistemu. Nova kanalizacija bo potekala ob novi notranji pro-
metnici. Posamezni objekti se bodo priključevali s sekun-
darnimi kanali.

Kanal B je namenjen odvodu fekalne vode do obstoje-
čega kanala ∅  40 cm, ki pa ga bo potrebno ustrezno
povečati. Istočasno bo potrebno rekonstruirati tudi združi-
tveni objekt in obstoječi razbremenilni objekt lociran pred
prečkanjem glavne ceste skozi Stari trg.

Za odvod meteornih voda je predvidena izgradnja ka-
nala M. Meteorna voda s parkirišč se priključuje na kanaliza-
cijo preko lovilcev olj. Kanal M se priključi na obstoječi kanal
∅  100. Glede na novo hidravlično obremenitev bo potre-
bno rekonstruirati odvodnik za meteorno vodo od glavne
ceste do priključka v Temenico.

Izjemo predstavlja odvod meteorne vode iz ureditvene
enote C3, kjer se v 1. fazi le-ta navezuje na vzhodno stran
preko kanala A na obstoječi kanal mešanega sistema kanali-
zacije. Ko pa bo zgrajen sredinski ločen sistem kanalizacije,
pa se bo odvodni kanal meteorne kanalizacije ureditvene
enote C3 po potrebi prevezal na kanal M za meteorno vodo.
Fekalna kanalizacija območja C3 pa se priključuje preko
kanala A na vzhodno stran na obstoječi javni kanal ∅  60 cm
mešanega sistema.

Kvaliteta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustre-
zati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 32/93). Pri
projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabijo podatki
Hidrometeorološkega zavoda RS Ljubljana, Hidrometeoro-
loška postaja Novo mesto za opazovalno obdobje 6 let.

10. člen
Elektroenergetsko omrežje
Nova transformatorska postaja bo postavljena ob robu

parkirišča, v bližini obstoječega visokonapetostnega kabla.
Obstoječi kablovod od TP Jurčičeva do nove TP se zaradi
gradnje parkirišč in cest nad kablovodom prestavi v novo
kabelsko kanalizacijo.

V isti kabelski kanalizaciji bo potekal tudi del nizkona-
petostnega omrežja za novo naselje. Za oskrbo z električno
energijo celotnega novega naselja se zgradi še kabelska
kanalizacija ob novi cesti.

Sekundarni razvod elektroenergetskega omrežja do
vseh objektov bo določen kasneje glede na arhitekturo stavb
in ostalih komunalnih vodov.

Potek elektroenergetskega omrežja je vnesen v zbirno
karto komunalnih naprav, aproksimativna ocena stroškov je
prikazana v skupni rekapitulaciji, podrobnosti pa so prikaza-
ne v posebni prilogi.

11. člen
Telefonsko omrežje
Za vključitev novega naselja ZN Stari trg v telefonsko

omrežje potrebujemo 130 telefonskih priključkov (parov).
Glede na to, da v bližini ZN v obstoječem omrežju ni rezerve,
predlagamo uvlečenje parnega telefonskega kabla večje ka-
pacitete 400 × 4 (za potrebe Telekoma) v obstoječo kabel-
sko kanalizacijo iz telefonske centrale Trebnje do kabelske-
ga jaška 14. Od k.j. 14 do konca ZN je projektirana 4-cevna
kabelska kanalizacija iz PVC cevi ∅  110 mm. Za sekundarni
razvod je projektirana 2-cevna kabelska kanalizacija iz PVC
cevi ∅  110 mm. Kabelsko montažna dela vključujejo doba-
vo in uvlečenje kabla v telefonsko kabelsko kanalizacijo in
zaključitev v telefonskih omaricah.



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 25. 10. 2002 / Stran 10033

Potek telefonskega omrežja je vnesen v zbirno karto
komunalnih naprav, aproksimativna ocena stroškov je prika-
zana v skupni rekapitulaciji, podrobnosti pa so prikazane v
posebni prilogi.

12. člen
Ogrevanje
Objekti bodo ogrevani preko lastnih kotlovnic na oljno

ali plinsko gorivo. Plinifikacija območja v dosegljivem plan-
skem obdobju ni predvidena. Možna je izvedba skupne
kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali olje,

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

13. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Območje predvidene zazidave ni zajeto v območje kul-

turne in naravne dediščine Trebnje – Arheološko območje
EŠD 776, vendar zadnje ekstenzivne arheološke raziskave
kažejo na možnost prazgodovinskih in antičnih najdb. Ob-
močja možnih najdb so v grafični prilogi ZN DSO prikazana.
Na njih je potrebno pred gradbenimi posegi v prostor opravi-
ti predhodni intenzivni pregled, s katerim bo zamejeno ob-
močje najdišča in ki bo ocenil pogoje zidave. Na ostalih
površinah obravnavanega območja pa je v toku zemeljskih
del potrebno izvajati le stalen arheološki nadzor.

Posebnih krajinskih značilnosti obravnavano območje
nima, saj je iz vseh strani obzidano z dokaj intenzivno grad-
njo individualnih objektov. Med krajinske značilnosti pa lah-
ko štejemo izredno lepo lego glede na širšo okoliško krajino
in celotno naselje Trebnje, ki jo upoštevamo in izkoriščamo
pri postavitvi načrtovanih objektov v prostor.

14. člen
Usmeritve za izboljšave človekovega okolja
Načrtovana raba obravnavanega območja ne uvaja pro-

grame, ki bi okolje močneje obremenjevali, saj gre le za
mirne dejavnosti in objekte družbenega standarda, ki ne
proizvajajo škodljivih emisij v podtalnico ali zrak, ki niso
hrupne in niso izrazito prometno obremenjujoče, zato pose-
bnih varovalni ukrepi niso predvideni.

Varstvo pred hrupom
Hrup iz okolja danes na tem področju ne presega

dovoljenih ravni hrupa. Glede na značaj območja, pa bo
takšno stanje potrebno ohraniti tudi v bodoče. Povečanje
hrupa zaradi načrtovane pozidave ni pričakovati, saj gre za
izključno mirne dejavnosti.

Pri načrtovanju in izvedbi objektov je potrebno upošte-
vati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

Varstvo zraka
Škodljivih emisij v zrak zaradi vnosa novih dejavnosti v

ta prostor ni pričakovati, prav tako danes ni v neposredni
bližini onesnaževalcev zraka, zaradi katerih bi bile preseže-
ne dovoljene količine.

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati uredbo o mej-
nih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v
zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Varstvo plodne zemlje
Izvajalci posameznih investicijskih objektov morajo ob

izkopu plast plodne zemlje deponirati v delovnih pasovih

višine največ 2 m ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih
delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zeleni-
ce itd.).

Varstvo vegetacije
Območje načrtovane pozidave je danes travniška ozi-

roma njivska površina brez dreves in grmovnic. Ohranjene
zelene površine bodo v okviru zunanjih ureditev posameznih
objektov parkovno obdelane in posajene z okrasnim dre-
vjem in grmičevjem. Glede na načrtovano namembnost ob-
močja bo varstvo vegetacije v okolici zagotovljena.

Varstvo voda
Na meteorno kanalizacijo bodo priključene le tiste vo-

de, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust nepo-
sredno v vode v skladu z določili uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96). Večina meteornih odpadnih vod
bo speljana v mešan kanalizacijski sistem.

Varstvo pred požarom
Varstvo pred požarom vseh objektov mora biti urejeno

v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi. Obrobne
in nova notranja prometna povezava omogočajo dostop in-
tervencijskih vozil do vseh objektov vsaj iz treh strani, poleg
tega pa bo obstoječe zazankano hidrantno omrežje dopol-
njeno tako, da bodo zagotovljene zadostne količine požarne
vode.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Protipotresni ukrepi bodo zagotovljeni z upoštevanjem

določil odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih ob-
jektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-
Cancan-Seiberg.

Območje ni poplavno ogroženo in ni nevarnosti plaze-
nja. S strani Ministrstva za obrambo ni posebnih zahtev in v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94).

Poseg na kmetijska zemljišča
Poseg na kmetijska zemljišča na obravnavanem obmo-

čju je bil že usklajen v okviru dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (skupščinski
Dolenjski list, št. 2/90).

VI. FAZNOST GRADNJE

15. člen
Načrtovan program bo grajen v več fazah v nekoliko

daljšem obdobju, pri tem pa faze še niso povsem opredelji-
ve. Po pričakovanju bo najprej grajen prizidek k DSO, otro-
ški vrtec in stanovanjska skupnost VDC. Gradnja varovanih
stanovanj in večstanovanjskih objektov pa bo odvisna pred-
vsem od organiziranosti in volje investitorjev.

Vsekakor bo po pričakovanju zadnja faza plavalni ba-
zen. Z namenom, da bi realizacija faz lahko potekala nemo-
teno, podajamo naslednja izhodišča:

– prizidek k DSO in objekti VDC se lahko gradijo pre-
den so izdelani izvedbeni načrti in so realizirane nove pro-
metnice. Vsi ostali objekti pa so v celoti ali vsaj delno vezani
na nove komunikacije in komunalno infrastrukturo,

– prostore otroškega vrtca je mogoče graditi, ko nova
povezovalna cesta še ni v celoti realizirana, vsekakor pa
morajo biti izdelani izvedbeni načrti zanjo in izveden usklajen
priključek mimo pekarne,
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– podobno velja za večstanovanjske objekte, le da mo-
ra biti izveden priključek nove povezovalne ceste na Glavar-
jevo ulico v dolžini vsaj do uvoza v garažo, vendar bi bilo
potrebno v tem primeru izvesti ostalo komunalno infrastruk-
turo vzdolž celotne nove povezovalne ceste proti Staremu
trgu,

– podaljšek Glavarjeve ulice do Jurčičeve časovno ni
odvisen, je pa dobrodošel v vseh fazah in smiselno vezan na
preureditev kabelske napeljave VN elektrovoda.

VII. LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ, PARCELACIJA IN ELEMENTI
ZAKOLIČENJA

16. člen
Lastništvo
Vse parcele znotraj območja zazidalnega načrta »Stari

trg – DSO« so v družbeni lasti v upravljanju Upravnega
organa občine Trebnje.

Načrtovana raba prostora deli območje na več uredi-
tvenih enot (C1–C7), ki so označene na posebni grafični
prilogi in omejene z robno parcelacijo. Lastništvo teh enot
pa bo podrobno opredeljeno šele ob realizaciji posameznih
programov.

Večina enot (DSO, VDC, otroški vrtec in verjetno tudi
bazen) bo ostalo v javni lasti, ki pa bo morda (DSO) prešla iz
občinskega na republiško upravljanje. Javno lastništvo bo
gotovo spremenjeno pri enoti C4 (večstanovanjski objekti)
in morda tudi pri bazenu (C5), kolikor bo prišlo do koncesi-
je. Do spremembe lastništva lahko pride tudi pri varovanih
stanovanjih (C1A).

Robna parcelacija in robna parcelacija posameznih ure-
ditvenih enot sta prikazani na posebni grafični prilogi »Uredi-
tvene enote in parcelacija« (list št. 06), elementi zakoličbe
objektov in gradbene linije na grafični prilogi »Načrt zakolič-
be« (list št. 09) in elementi cest na grafični prilogi »Gradbe-
na situacija« (list št. 11).

VIII. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA IZ ZAZIDALNEGA
NAČRTA

17. člen
V zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO« so objekti pro-

metnic in javnega infrastrukturnega omrežja podani na nivo-
ju lokacijskega načrta, medtem ko so posamezne ureditve-
ne enote opredeljene različno, od zelo podrobnih določil
(širitev doma, varovana stanovanja, vrtec) preko manj podro-
bnih (VDC, stanovanja) do zgolj okvirnih (plavalni bazen), je
potrebno s strani posameznih investitorjev pripraviti podro-
ben izvleček iz zazidalnega načrta. Izvleček mora upoštevati
vsa izhodišča in določila tega zazidalnega načrta.

V izvlečku se natančno določi:
A) na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov in naprav

in odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin,
– ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
– višinski prerezi skozi tipične dele objektov v merilu

vsa 1:500,
– funkcionalne površine, ki pripadajo posameznim ob-

jektom;

B) tekstualni del:
– opis zasnove objektov in ureditev zunanjih površin,
– organizacija programa po posameznih etažah načrto-

vanih objektov,
– opis infrastrukturnega omrežja (s podatki o obreme-

nitvah posameznih javnih infrastrukturnih naprav),
– rešitve glede varnosti objektov in naprav v primeru

naravnih in drugih nesreč;
C) na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opi-

šejo interna mreža in naprave, priključki na javna infrastruk-
turna omrežja ter priključki objektov na interno omrežje za:

– prometno ureditev,
– elektro omrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

18. člen
Pred primarno komunalno opremo zemljišča posamez-

nega investitorja ni mogoče izdati lokacijskega in gradbene-
ga dovoljenja temu investitorju.

19. člen
Investitor je dolžan pridobiti izvleček iz zazidalnega na-

črta tudi v primeru, ko gre za enovito lokacijsko in gradbeno
dovoljenje.

X. ODSTOPANJA

20. člen
Možna so odstopanja do 10% od določil tega zazidal-

nega načrta, razen v primeru, kjer je fiksnost določena v
zakoličbi.

XI. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalne-

ga načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor,
enota Novo mesto.

22. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Trebnje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-031/2000
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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4573. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za programsko
zasnovo za zazidalni načrt »Stari trg – DSO«

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98), 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 1. in 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) je Občinski
svet občine Trebnje na 29. redni seji dne 9. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za programsko

zasnovo za zazidalni načrt »Stari trg – DSO«

1. člen
Uvodna določila

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročne-
ga plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90 in Uradni list RS,
št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/00, 7/02 in 65/02;
v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in družbenega plana
Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86 in 16/90 ter Uradni
list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/00, 7/02 in
65/02; v nadaljnjem besedilu: družbeni plan), ki se nanaša-
jo na podrobnejšo določitev namenske rabe in organizacije
dejavnosti v prostoru za predvideno območje S4/2, za kate-
ro je bilo stavbno zemljišče že določeno v okviru dolgoroč-
nega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90).

2. člen
Spremembe in dopolnitve družbenega plana

V poglavju 8. se doda novo podpoglavje 8.3, ki glasi:
8.3. Programska zasnova za zazidalni načrt »Stari trg –

DSO«
8.3.1. Opis območja urejanja
Obravnavano ureditveno območje zazidalnega načrta

»Stari trg – DSO« (S4/2) je umeščeno v urbanizirano telo
mesta znotraj ureditvenega območja S4/1 med prenovljeno
cesto mimo novega Doma starejših občanov proti Trskemu
hribu na vzhodu, Glavarjevo ulico na severu, obstoječo pozi-
davo individualnih hiš ob Jurčičevi ulici na zahodu in dokaj
gosto pozidavo s pekarno na jugu.

Meja območja poteka po zahodnem in južnem robu
parcele št. 475/5 (nova cesta proti Trskemu hribu in južni
rob Glavarjeve ulice), se nadaljuje proti vzhodu po južnem
robu parcel št. 373/6 in 473/5 do Jurčičeve ulice (št. 171)
in ob njej do severnega vogala parcele 477/2, od koder se
nadaljuje ob SV in JV robovih parcel 477/2, 477/1, 461/3,
460/2, 460/3, 460/4, 458/3, 456/3, 445/1,445/2,
443/2, 444/3, 172/1, 173/1 se nadaljuje po severnem
robu majhne parcele 173/2 in po robu predvidene ceste na
parceli 176/2 do Jurčičeve ulice (parc. št. 171), kjer zavije
po njenem JV robu do parcele 176/6 in 176/5 (predvidena
cesta) ter poteka po robu predvidene ceste na parceli
176/1. Od tu se meja nadaljuje proti vzhodu po robu dovoz-

ne poti do pekarne (južni rob parcel št. 176/3, 178/5 in
178/9), se nadaljuje proti severu po vzhodnem robu parce-
le 178/5, obrne proti vzhodu po severnem robu parcele
450/1 do zahodnega vogala parcele 449/1, ter po njenem
severnem robu do SV vogala parcele 448/1, ob kateri se
nadaljuje proti jugu ob robu ozkega prehoda do regionalne
ceste (369/1), odkoder se vrača nazaj proti severu ob zaho-
dnem robu št. 456/1 ter ob njenem severnem robu do
parcele 458/1, od koder se nadaljuje po severnem in vzho-
dnem robu te parcele do zahodnega vogala parcele 444/1,
od tu se nadaljuje po severnem robu te parcele in parcel
št.463/2 in 469/3 do izhodiščne točke na robu ceste (št.
475/5).

V območje zazidalnega načrta so torej vključene na-
slednje parcele (k.o. Stari trg): 475/1, 475/3, 475/4,
462, 461/2, 459, 458/5, 456/5, 448/2, 449/2, 446/2,
444/1, 172/2, 173/2, 178/1, 178/5, 178/9, 178/10,
176/3, 176/2 – del in 176/1 – del.

Celotna površina meri 38.867,10 m2.
8.3.2. Stavbno zemljišče
Osnovne usmeritve razvoja mesta Trebnje so podane v

dolgoročnem planu Občine Trebnje za obdobje od 1986 do
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90), z družbenim
planom Občine Trebnje za obdobje 1986–1900 (Skupščin-
ski Dolenjski list, št. 19/86 in 16/90) in zlasti urbanistični
zasnovi mesta Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93). V teh
dokumentih je območje zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
označeno kot S4/2 Stari trg, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo in za katerega je bil že izdelan veljavni zazidalni
načrt. Kasneje, po izvedbi javnega natečaja za pridobitev
idejne rešitve za Dom starejših občanov, je bil zazidalni načrt
razveljavljen, prostorska raba tega območja pa opredeljena
s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP), objavljenimi v Ura-
dnem listu RS, št. 40/94, ki v svojem 41. in 42. členu
razdeli območje na S4/2, kjer do sprejetja zazidalnega na-
črta posegi niso dopustni in S4/3, ki je namenjeno izključno
domu starejših občanov in stanovanjem za starejše.

8.3.3. Namenska raba površin in organizacija dejavno-
sti

Namenska raba območja izhaja iz že sprejetih opredeli-
tev v prostorsko ureditvenih pogojih (glej točko 1.2.). Pro-
stor je torej namenjen predvsem domskim in spremljevalnim
dejavnostim Doma starejših občanov, ter dejavnostim dru-
žbenega pomena kot so otroško varstvo, prostori varstveno
delovnega centra (VDC) ter prostori institucionalnega var-
stva pod posebnimi pogoji. Preostali prostor je lahko name-
njen za organizirano stanovanjsko gradnjo, kot je bilo pred-
videno za ureditveno območje S4/2 in dopolnilne dejavno-
sti k naštetim programom.

8.3.4. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje

8.3.4.1. Splošno
Program je dokaj podrobno opredeljen zlasti kar zade-

va širitev DSO, varovana stanovanja, vrtec in večstanovanj-
ske objekte, prostori VDC in institucionalnega varstva pod
posebnimi pogoji pa so prostorsko in programsko sicer
dokaj dorečeni, medtem ko je faznost gradnje še zelo neja-
sna. Program plavalnega bazena pa je podan zgolj okvirno,
zato lahko zanj rezerviramo le ustrezen prostor, uredimo
dostope in priključke, natančnejši gabariti pa bodo določeni
z izrisom iz zazidalnega načrta.

Prostor zazidalnega načrta Stari trg – DSO je iz vseh
strani obdan z nizko pozidavo individualnih hiš in manjših
poslovno stanovanjskih objektov v »vrtni« pozidavi, kar po-
meni, da objekti niso med seboj združeni v nize ali strnjeno
ulično pozidavo. Izjema je le Dom starejših občanov, ki
predstavlja večji objekt (do P+2), vendar je tudi ta močno
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členjen in »zmehčan« s prizidkoma kapelice na eni in sprem-
ljajočih dejavnosti (VDC, ambulanta, fizioterapija) na drugi
strani.

Individualni objekti v soseščini so praviloma enonad-
stropni, oziroma pritlični z mansardo, nakloni streh so veči-
noma srednje strmi (20–35°), kritina je različna: žal je še
veliko salonitnih kritin v sivi izvedbi, pojavljajo pa se tudi
opečne kritine v temno rdeči barvi in kritina iz Trimo pločevi-
ne (DSO).

Na južni strani območja je pekarna in slaščičarna, ki pa
po gabaritih samega objekta ne izstopa, žal pa izstopa po
dveh dokaj visokih silosih, ki dajeta objektu industrijski zna-
čaj.

Drugi večji objekti (večstanovanjske hiše in večetažni
objekti z javnimi in družbenimi funkcijami) so sicer v bližini,
niso pa neposredno navezani na obravnavano območje.
Tako je večina mestnih dejavnosti oddaljenih manj kot 1000
metrov (občina, pošta, trgovine, železniška in avtobusna
postaja, gostilne itd.), še najbolj oddaljena je cerkev (okrog
1000 metrov), vendar ima DSO kapelico za lastne potrebe
oskrbovancev.

8.3.4.2. Usmeritve za oblikovanje
Zazidalni načrt mora zadostiti predvsem vsem program-

skim zahtevam, pri tem pa mora omogočati fleksibilnost
glede faznosti gradnje, seveda ob polnem upoštevanju na-
ravnih danosti in že izgrajenega okolja.

Idejna zasnova prometna ureditev bo podana dokaj
podrobno, prav tako osnovna komunalna infrastruktura. Tu-
di prostorska razporeditev arhitekturnih objektov je pri neka-
terih programih bolj fiksirana (širitev DSO, varovana stanova-
nja, otroški vrtec), medtem ko so pri drugih (VDC, plavalni
bazen, večstanovanjski objekti) podani predvsem robni po-
goji in osnovni gabariti, čeprav je program dokaj opredeljen,
niso pa še dorečene idejne zasnove objektov in predvsem
terminski plan gradnje.

Izhodišča za urejanje prostora so:
– v celoti se upoštevajo programske zahteve potencial-

nih investitorjev,
– dokaj natančno se določijo osnovne cestne poveza-

ve, parkirne in garažne površine in osnovna komunalna in-
frastruktura,

– natančno je določena prostorska razporeditev posa-
meznih dejavnosti v prostoru (DSO, varovana stanovanja,
VDC in bivalna enota, OV, plavalni bazen),

– opredelijo se gradbene linije objektov ter glavne smeri
fasad in strešnih slemen. Prav tako se določi etažnost posa-
meznih objektov, dopustna višina ter kota pritličja posamez-
nih objektov z okvirno tlorisno površino,

– določijo se osnovne usmeritve za zunanjo ureditev,
– določijo se možna odstopanja ob posameznih dejav-

nostih v prostoru,
– variantno se opišejo možne faze realizacije.
8.3.5. Zasnova prometne in komunalne infrastrukture
8.3.5.1. Promet
Osnovo prometne ureditve predstavlja podaljšana Gla-

varjeva ulica do Jurčičeve ceste in povezovalna cesta med
Glavarjevo ulico in priključkom pekarne, ki naj poteka po
sredini območja od SV proti JZ. Glavarjeva ulica, ki je bolj
obremenjena, je široka 6 metrov z obstoječim ozkim pločni-
kom na severni strani neposredno dostopnimi javnimi parkir-
nimi prostori na jugu, ki jih zaključuje kolesarska steza in
pločnik (skupaj 3,1 m).

Srednja povezovalna cesta je bolj interna, namenjena
predvsem osebnemu prometu, zato je široka le 5 metrov z
obojestransko kolesarsko stezo in pločnikom.

Na preurejeno Glavarjevo ulico so navezani obstoječi
objekti na severni strani, ter prostori VDC in peš dostopi do

večstanovanjskih objektov na jugu, medtem ko se napajajo
iz povezovalne ceste garažno parkirni prostori za večstano-
vanjske objekte, varovana stanovanja, plavalni bazen in vr-
tec. Obstoječi objekti DSO so že priključeni na novo cesto
proti Trškemu hribu.

Vse ceste, kolesarske steze in pločniki bodo asfaltira-
ni. Računska hitrost notranjih cest je 30 km/h. V območju
urejanja imajo tudi funkcijo požarnih poti. Parkirne površine
bodo dimenzionirane po veljavnih predpisih.

8.3.5.2. Komunalne naprave
Vodovod
Območje bo napajano s pitno, sanitarno in gasilno

vodo preko obstoječega cevovoda, ki poteka preko zemlji-
šča (PVC ∅  160) in ki bo zamenjan z duktilom ∅  150. Pri
razporeditvi zunanjih hidrantov bodo upoštevani tudi obsto-
ječi hidranti, razporejeni v zanki okrog DSO.

Bazen pa bo možno oskrbovati z vodo iz vrtine na tem
območju, če bodo rezultati raziskovalne vrtine ustrezni.

Pri projektiranju se upošteva pravilnik o tehničnih nor-
mativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).

Kanalizacija
Za odvajanje odpadnih vod bo izdelano novo samostoj-

no kanalizacijsko omrežje priključeno na S kanal, ki vodi
odpadne vode do obstoječe čistilne naprave v Trebnjem.
Rešena bo tudi problematika v zvezi z meteornimi vodami, ki
morajo biti speljane v naravni vodotok. Pri projektiranju je
potrebno upoštevati odlok o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 67/93) in tehnični pravilnik o javni kanalizaciji Komunale
Trebnje.

8.3.5.3. Elektrifikacija
Območje zazidalnega načrta križa elektroenergetski

20 kV kabel v zemlji. Na novo bo potrebno zgraditi naslednje
objekte:

– 8-cevno kabelsko kanalizacijo, v katero se bo presta-
vil obstoječi 20 kV kabel, ki bo potekala od obstoječe TP
Jurčičeva, ob Glavarjevi ulici in delno Jurčičevi. Dolžina te
kanalizacije je okrog 330 m,

– izgradnja nove TP postaje, katere mikrolokacija je
določena z idejno programsko rešitvijo,

– iz nove TP je potrebno znotraj naselja zgraditi novo
8-cevno (∅  160) kabelsko kanalizacijo, v kateri bodo razpo-
rejeni nizkonapetostni vodi do posameznih novih odjemal-
cev znotraj območja ZN.

Pri izdelavi ZN je treba upoštevati predviden odjem
električne energije v naselju ter določi tip nove TP.

8.3.5.4. Telekomunikacije in zveze
Telefonska kabelska kanalizacija se navezuje na kabel-

sko kanalizacijo v Starem trgu ob regionalni cesti Trebnje–
Mirna peč. Kabelska kanalizacija znotraj območja obdelave
se vodi ob prometnicah pod kolesarskimi stezami in hodniki
za pešce v koridorju z ostalo komunalno infrastrukturo.

8.3.5.5. Odvoz odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj na-

selja in odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo
značaj sekundarnih surovin (steklo, papir, leseni odpadki in
podobno) in ki se jih lahko predeluje, je potrebno zbirati v
ločenih zabojnikih in se odvažajo za nadaljnjo predelavo.

Način obveznih ravnanj z odpadki je potrebno predvi-
deti v skladu s sledečo zakonodajo:

– odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/00),

– pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.
5/00),

– pravilnikom o embalaži in odpadni embalaži (Uradni
list RS, št. 104/00) ter
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– pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/00 in 20/01).

8.3.5.6. Ogrevanje
Objekti bodo ogrevani individualno vsak s svojo kotlov-

nico, oziroma po funkcionalnih skupinah (objekti DSO, več-
stanovanjski objekti, VDC), če bo faznost gradnje to dopu-
ščala. Kotlarne bodo predvidoma na olje, saj plinifikacija
tega območja v dosegljivih planih še ni predvidena. Možne
pa so tudi plinske kotlarne z ustreznimi plinskimi rezervoarji.

8.3.6. Varovanje naravne in kulturne dediščine.
Območje predvidene zazidave ni zajeto v območje kul-

turne in naravne dediščine Trebnje – Arheološko območje
EŠD 776, vendar zadnje ekstenzivne arheološke raziskave
kažejo na možnost prazgodovinskih in antičnih najdb. Ob-
močja možnih najdb so v grafični prilogi ZN DSO prikazana.
Na njih je potrebno pred gradbenimi posegi v prostor opravi-
ti predhodni intenzivni pregled, s katerim bo zamejeno ob-
močje najdišča in ki bo ocenil pogoje zidave. Na ostalih
površinah obravnavanega območja pa je v toku zemeljskih
del potrebno izvajati le stalen arheološki nadzor.

Posebnih krajinskih značilnosti obravnavano območje
nima, saj je iz vseh strani obzidamo z dokaj intenzivno grad-
njo individualnih objektov. Med krajinske značilnosti pa lah-
ko štejemo izredno lepo lego glede na širšo okoliško krajino
in celotno naselje Trebnje, ki jo upoštevamo in izkoriščamo
pri postavitvi načrtovanih objektov v prostor.

8.3.7. Usmeritve za izboljšave človekovega okolja
8.3.7.1. Varstvo pred hrupom
Hrup iz okolja danes na tem področju ne presega

dovoljenih ravni hrupa. Glede na značaj območja, pa bo
takšno stanje potrebno ohraniti tudi v bodoče. Povečanje
hrupa zaradi načrtovane pozidave ni pričakovati, saj gre za
izključno mirne dejavnosti.

Pri načrtovanju in izvedbi objektov je potrebno upošte-
vati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

8.3.7.2. Varstvo zraka
Škodljivih emisij v zrak zaradi vnosa novih dejavnosti v

ta prostor ni pričakovati, prav tako danes ni v neposredni
bližini onesnaževalcev zraka, zaradi katerih bi bile preseže-
ne dovoljene količine.

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati uredbo o mej-
nih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v
zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

8.3.7.3. Varstvo plodne zemlje
Izvajalci posameznih investicijskih objektov morajo ob

izkopu plast plodne zemlje deponirati v delovnih pasovih
višine največ 2 m ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih
delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zeleni-
ce itd.).

8.3.7.4. Varstvo vegetacije
Območje načrtovane pozidave je danes travniška ozi-

roma njivska površina brez dreves in grmovnic. Ohranjene
zelene površine bodo v okviru zunanjih ureditev posameznih
objektov parkovno obdelane in posajene z okrasnim dre-
vjem in grmičevjem. Glede na načrtovano namembnost ob-
močja bo varstvo vegetacije v okolici zagotovljena.

8.3.7.5. Varstvo voda
Na meteorno kanalizacijo bodo priključene le tiste vo-

de, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust nepo-
sredno v vode v skladu z določili uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

8.3.7.6. Varstvo pred požarom
Varstvo pred požarom vseh objektov mora biti urejeno v

skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi. Obrobne in
nova notranja prometna povezava omogočajo dostop inter-
vencijskih vozil do vseh objektov vsaj iz treh strani, poleg tega
pa bo obstoječe zazankano hidrantno omrežje dopolnjeno
tako, da bodo zagotovljene zadostne količine požarne vode.

8.3.7.7. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Protipotresni ukrepi bodo zagotovljeni z upoštevanjem

določil odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih ob-
jektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-
Cancan-Seiberg.

Območje ni poplavno ogroženo in ni nevarnosti plaze-
nja. S strani Ministrstva za obrambo ni posebnih zahtev in v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94).

8.3.8. Faznost gradnje
Načrtovan program bo grajen v več fazah v nekoliko

daljšem obdobju, pri tem pa faze še niso povsem opredeljive.
Po pričakovanju bo najprej grajen prizidek k DSO, otroški
vrtec in stanovanjska skupnost VDC. Gradnja varovanih sta-
novanj in večstanovanjskih objektov pa bo odvisna predvsem
od organiziranosti in želja investitorjev. Vsekakor bo po priča-
kovanju zadnja faza plavalni bazen. Da bi realizacija faz lahko
potekala nemoteno, podajamo naslednja izhodišča:

– prizidek k DSO in objekti VDC in bivalne enote se
lahko gradijo preden so izdelani izvedbeni načrti novih pro-
metnic. Vsi ostali objekti pa so v celoti ali vsaj delno vezani
na nove komunikacije in komunalno infrastrukturo,

– prostore otroškega vrtca je mogoče graditi, ko nova
povezovalna cesta še ni v celoti realizirana, vsekakor pa
morajo biti izdelani izvedbeni načrti zanjo in izveden usklajen
priključek mimo pekarne,

– podobno velja za večstanovanjske objekte, le da mo-
ra biti izveden priključek nove povezovalne ceste na Glavar-
jevo ulico v dolžini vsaj do uvoza v garažo. V tem primeru pa
bi bilo potrebno izvesti ostalo komunalno infrastrukturo vz-
dolž celotne nove povezovalne ceste proti Staremu trgu.

– podaljšek Glavarjeve ulice do Jurčičeve časovno ni
odvisen, razen kot dostop do zadnjega stanovanjskega ob-
jekta, je pa dobrodošel v vseh fazah in smiselno vezan na
preureditev kabelske napeljave VN elektrovoda.

8.3.9. Poseg na kmetijska zemljišča
Poseg na kmetijska zemljišča na obravnavanem obmo-

čju je bil že usklajen v okviru dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 2/90).

8.3.10. Grafični prikaz namenske rabe prostora
Grafični prikaz namenske rabe prostora je sestavni del

programske zasnove.

3. člen
Kartografski del in kartografska dokumentacija

k dolgoročnemu družbenemu planu
Programska zasnova za zazidalni načrt »Stari trg –

DSO« je kot priloga sestavni del družbenega plana.

4. člen
Hramba grafičnih prilog

Elaborat teh sprememb in dopolnitev je izdelan v 4.
izvodih, ki jih hranijo:

– Občina Trebnje, Občinska uprava: 2 izvoda,
– UE Trebnje, Oddelek za okolje in prostor: 1 izvod,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje: 1 izvod.
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5. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-031/2000
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4574. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 –
namenska raba prostora

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 15/89), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94,
14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
29. seji dne 9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana

ObčineTrebnje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 – namenska raba prostora

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90,
Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/01,
7/02 in 65/02; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skup-
ščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št.
35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/01, 7/02 in 65/02; v
nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na
opredelitev nadomestnega stavbnega zemljišča na Biču, kjer
bo zaradi izgradnje avtoceste in avtocestnega priključka ome-
jena sedanja raba objektov.

Kartografski del in kartografska dokumentacija k odlo-
ku predstavljata prikaz spremembe in dopolnitve planskih
aktov, ki je navedena v prvem odstavku tega člena.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

(1) V poglavju 6. RAZVOJNE USMERITVE V PROSTO-
RU IN VARSTVO OKOLJA se besedilo točke 6.2.2. Usklaje-
vanje navzkrižnih interesov v prostoru, točka a) dopolni z
novo alineo:

– zaradi izgradnje avtoceste na odseku Bič–Korenitka
in priključka na Biču je predvideno nadomestno stavbno
zemljišče na Biču in s tem poseg na kmetijska zemljišča.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V poglavju 7. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAV-

NOSTI IN VARSTVO OKOLJA se na koncu točke 7.2.1.
Pomembnejši posegi v prostor, doda nov odstavek k l. točki
– Usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, in sicer:

Lokacija nadomestnega stavbnega zemljišča zaradi po-
segov širšega oziroma državnega interesa: opredeli se novo
stavbno zemljišče za primer, ko bo zaradi izgradnje avtoce-
stnega priključka lastniku omejena sedanja raba, zato se
razširi ureditveno območje naselja Bič.

4. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k

dolgoročnemu in srednjeročnemu planu)
1. Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu planu,

izdelan na TK 1:25000, in sicer zasnova namenske rabe.
2. Dopolni se kartografska dokumentacija k srednje-

ročnemu planu, izdelana na PKN 1: 5000, in sicer karta
Višnja Gora 47 (razširi se ureditveno območje naselja Bič).

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-01/00
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4575. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje
(planske celote 1, 3, 4, 5)

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), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 29. seji dne 9.
10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje
(planske celote 1, 3, 4, 5)

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje –
planske celote 1, 3, 4, 5 (Skupščinski Dolenjski list, št.
4/91, Uradni list RS 15/99 in 7/02), ki se nanašajo na:

– uskladitev območja novega stavbnega zemljišča na
Biču med avtocesto in vasjo s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Ob-
čine Trebnje.

Grafični del k odloku predstavlja prikaz sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, ki so navedeni v
prvem odstavku tega člena.
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2. člen
V poglavju 1. Pogoji glede vrste posegov, točki A)

POSEGI NA OBMOČJIH UREJANJA, NAMENJENIH PO-
SELITVI, se doda nov, 7.g člen, ki glasi:

Pogoji za objekte in ureditve na novem stavbnem zem-
ljišču na Biču:

– stavbno zemljišče je namenjeno parkirišču za tovor-
na vozila in spremljajočim objektom. Parkirišče se uredi
delno v asfaltni in delno v tlakovani izvedbi. Prostor se na
vseh robovih omeji z ozelenitvijo – z zrahljano strukturo
avtohtone drevesne in grmovne vegetacije pri čemer se
mora upoštevati poglede v značilnih smereh pri določitvi
visoke drevesne vegetacije, nizke grmovne ali travnate ve-
getacije. Možna je sprememba namembnosti oziroma grad-
nja za namene proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Objekti
morajo z višino in oblikovanjem tvorno dograjevati strukturo
naselja.

3. člen
Grafični del prostorskih ureditvenih pogojev se spre-

meni tako, da se uskladi s spremembami in dopolnitvami
dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje.

Grafični del prostorskih ureditvenih pogojev je priprav-
ljen na kartah PKN, M 1: 5.000. Dopolni se z vnosom
novega stavbnega zemljišča na Biču, in sicer na karti:

– Višnja gora – 47 (površina med avtocesto in nase-
ljem Bič).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-01/00
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4576. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine
Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta Republike Slovenije

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92), zakona o določitvi volilnih enot
za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
(Uradni list RS, št. 48/92) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski
svet občine Trebnje na 29. seji dne 9. 10. 2002 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje

v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega

sveta Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov

Občine Trebnje v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata
za člana državnega sveta.

2. člen
Predstavnike Občine Trebnje v volilno telo 14. volilne

enote in kandidata za člana državnega sveta v 14. volilni
enoti izvoli Občinski svet občine Trebnje.

II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO
IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA

DRŽAVNEGA SVETA

3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni

enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki Občine Trebnje in
predstavniki ostalih občin na območju 14. volilne enote, ki
obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk.

4. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu izvoli občinski svet v volilno telo 14. volilne enote za
volitve člana državnega sveta štiri predstavnike (v nadaljeva-
nju: elektorje) ter lahko določi enega kandidata za člana
državnega sveta.

5. člen
Kandidate za elektorje predlaga:
– posamezna svetniška skupina.

6. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo naj-

več štiri kandidate za elektorje in enega kandidata za člana
državnega sveta.

Predlogu za kandidata za člana državnega sveta mora-
jo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.

7. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje

oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ob-
činskega sveta občine Trebnje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta občine Trebnje sestavi seznam predlaga-
nih kandidatov za elektorje po abecednem redu ter z nave-
denimi predlagatelji in ga pošlje županu Občine Trebnje.

8. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem

vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandi-

data tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko
kandidati, kolikor se voli elektorjev.

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli največ glasov.

9. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim

glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati

navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da
se obkroži zaporedna številka pred imenom enega kandi-
data.

Določen je kandidat, ki prejme večino glasov navzočih
članov.

Če nihče izmed kandidatov ni prejel potrebne večine
glasov, se glasovanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta
pri prvem glasovanju prejela največ glasov. Na glasovnici sta
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kandidata navedena glede na dobljeno število glasov v pr-
vem krogu.

10. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje

oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela
enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno
število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki
se opravi na seji občinskega sveta.

11. člen
Občinska uprava mora najpozneje 30 dni pred dnem

glasovanja predložiti volilni komisiji 14. volilne enote sez-
nam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega
sveta skupaj s potrebnimi prilogami (soglasje kandidata,
pravila občinskega sveta, zapisnik občinskega sveta).

III. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Pravila vsebujejo določbe poslovniške narave in jih ob-

činski svet sprejema z dvetretjinsko večino navzočih članov
občinskega sveta.

13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Ob-

činskega sveta občine Trebnje.

Št. 00605-01/2002
Trebnje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

TRŽIČ

4577. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje 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), 6.
člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) 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 24. redni seji dne
9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje v Občini Tržič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa način ugotavljanja sorazmernih dele-

žev vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na-
čin sestave seznama upravičencev do vračila vlaganj ter
pogoje in roke vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje po tem odloku so fizične in pravne osebe, za
katere je od leta 1974 do 1. januarja 1995 občina ali krajev-
na skupnost z namenom pridobitve telefonskega priključka
za svoj ali tuj račun sklepala pogodbe s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skup-
nostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet.

II. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
VRAČILA V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

3. člen
Kot podlaga za ugotavljanje višine vračila vlaganj v jav-

no telekomunikacijsko omrežje se določi sklenjena in veljav-
na pogodba upravičenca o sofinanciranju izgradnje teleko-
munikacijskega omrežja, določila 4. člena zakona o vrača-
nju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list
RS, št. 58/02) ter tabela, ki jo bo skladno z določili 5. člena
navedenega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije
objavil minister, pristojen za telekomunikacije.

III. NAČIN SESTAVE SEZNAMA UPRAVIČENCEV DO
VRAČILA VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO

OMREŽJE

4. člen
Upravičenec iz 2. člena tega odloka mora pri Uradu za

gospodarstvo in gospodarske javne službe občinske uprave
občine Tržič vložiti zahtevek za vračilo vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje s potrebnimi dokazili v roku enega
meseca od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Urad-
ni list RS, št. 58/02) objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Upravičenec dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj
le s pogodbo o sofinanciranju izgradnje telekomunikacijske-
ga omrežja, sklenjeno z občino ali krajevno skupnostjo od
leta 1974 do 1. januarja 1995. Pogodbi je potrebno priložiti
račune, dokazila o plačilu pogodbene vrednosti ter druge
verodostojne listine in dokumente, s katerimi upravičenec
dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje.

5. člen
Občina Tržič bo pripravila enotni obrazec zahtevka za

vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena bo na voljo

upravičencem na Uradu za gospodarstvo in gospodarske
javne službe občinske uprave občine Tržič.

6. člen
Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena

tega odloka, mora predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca iz 2. čle-

na tega odloka nastopa dvoje ali več oseb, morajo za enega
izmed njih komisiji iz 8. člena tega odloka priložiti pisno
pooblastilo za zastopanje po skupnem pooblaščencu v po-
stopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

7. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in

podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 58/02) odločala komisija iz 8. člena tega odloka.
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8. člen
Župan za izvedbo postopkov v zvezi z vračili vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje s sklepom imenoval tri-
člansko komisijo, ki bo v dveh mesecih po preteku roka za
oddajo zahtevkov iz 4. člena tega odloka na podlagi prejetih
zahtevkov sestavila seznam upravičencev iz 2. člena tega
odloka.

9. člen
Občina Tržič mora kot upravičenka iz 2. člena zakona

o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Urad-
ni list RS, št. 58/02) v roku štirih mesecev od objave poziva
komisije iz 5. člena navedenega zakona v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri krajevno pristojnem državnem pra-
vobranilstvu glede na sedež PTT organizacije oziroma SIS, v
katera so bila opravljena vlaganja, vložiti zahtevek za vračilo
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, kateremu priloži
potrebna dokazila.

IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

10. člen
Občina Tržič v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne

poravnave s pristojnim državnim pravobranilcem ali pravno-
močno končanem nepravdnem postopku za določitev od-
škodnine iz petega odstavka 8. člena zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 58/02) objavi na krajevno običajen način seznam fizičnih
in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci iz 2. člena tega
odloka.

11. člen
Začetek vračanj komisija iz 5. člena zakona o vračanju

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 58/02) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Tržič postane zavezanka za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca za vračilo vlaganj po zakonu o vrača-
nju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list
RS, št. 58/02).

Občina Tržič začne sredstva vračati v roku 30 dni po
prejemu vračila iz Sklada za vračanje vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.

Upravičencem iz seznama iz 8. in 10. člena tega odlo-
ka bo Občina Tržič vrnila sorazmeren delež od zneska, ki ga
bo prejela od Sklada za vračanje vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje in v skladu z določili 4. člena zakona
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 58/02).

Sorazmerni del vračil, ki pripadajo Občini Tržič iz naslo-
va namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna skup-
nost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na ob-
močju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

12. člen
Glede drugih določil v zvezi z vračili vlaganj v javno

telekomunikacijsko omrežje se uporabljajo določila zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Urad-
ni list RS, št. 58/02), navodila ministra, pristojnega za tele-
komunikacije ter navodila komisije iz 5. člena zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 58/02).

V. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 346-08/02-07
Tržič, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4578. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta
Pretnarja

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96),
35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 20. člena zako-
na o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 16. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 24. redni seji dne
9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica

dr. Toneta Pretnarja (Uradni list RS, št. 15/99) se 11. člen
spremeni tako, da glasi: “Direktorja imenuje svet zavoda na
podlagi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom
in statutom zavoda.

Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne ali druge

ustrezne izobrazbe,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižni-

čarstva,
– strokovni izpit,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo

direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno.

Soglasje se nanaša na kandidata oziroma kandidatko za
direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavlje-
nih, ki izpolnjujejo pogoje.

Če ustanovitelj ne odgovori svetu zavoda v roku 60 dni, se
šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.

Po pridobitvi soglasij in mnenj svet zavoda imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov sveta.

Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku
mandata lahko ponovno imenovan.

Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imeno-
van, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed
strokovnih delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kan-
didatov, vendar največ za eno leto.“
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2. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Svet zavoda sprejema statut zavoda z dvotretjinsko

večino vseh članov sveta. Programe dela, finančni načrt in
zaključni račun, splošne akte zavoda, za katere je tako dolo-
čeno v statutu sprejema z večino glasov vseh članov sveta,
opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene za-
deve in opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
zavoda.

Svet zavoda sprejme triletni razvojni načrt na podlagi
normativov za načrtovanje in razvoj splošnih knjižnic, razpi-
suje in imenuje direktorja, razpisuje volitve sveta ter voli
oziroma imenuje v skladu s statutom druge organe knjižnice,
sprejema program razreševanje presežnih delavcev knjižni-
ce, odloča o ugovorih in pritožbah delavcev knjižnice kot
drugostopenjski organ.“

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

nem listu RS.

Št. 013-003/01-04
Tržič, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4579. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini
Tržič

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) in 10. točke 10. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 24. redni seji dne
9. 10. 2002 sprejel

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

cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič

1. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Obči-

ni Tržič (Uradni list RS, št. 6/01, 49/01 in 6/02 – v nadalje-
vanju: odlok) se besedilo 62. člena nadomesti z besedilom,
ki se glasi:

“62. člen
(komisija za prometno varnost)

Za pomoč pri opravljanju nalog, ki jih zakonodaja nala-
ga občini na področju zagotavljanja nemotenega in varnega
prometa na občinskih cestah, župan s sklepom imenuje
komisijo za prometno varnost, katere predsednik je vodja
občinskega urada, pristojnega za ceste. Komisijo za pro-
metno varnost sestavljajo:

– vodja občinskega urada, pristojnega za ceste,
– občinski redar,
– predstavnik Policijske postaje Tržič,
– predstavnik vzdrževalca občinskih cest.
Po potrebi lahko župan v komisijo za prometno varnost

imenuje tudi:
– predstavnika SPV,

– predstavnika vzdrževalca magistralnih in regionalnih
cest na območju občine.

Krajevne skupnosti, fizične in pravne osebe, vzdrževal-
ci cest, policija in inšpektor za ceste spremljajo urejanje
prometa na svojem območju in v ta namen predlagajo komi-
siji za prometno varnost:

– ureditev prometa pešcev in vprežnih vozil,
– ureditev dostavnega prometa,
– ureditev prometa pred šolami in vzgojno-izobraževal-

nimi ustanovami,
– določitev lokacij za avtobusna postajališča,
– določitev in ureditev parkirnih površin ter ustavljanja

in parkiranja na določenih cestah in trgovskih ter gostinskih
objektih,

– postavitev varovalnih ograj, kjer so ogroženi pešci,
– omejitev hitrosti s hitrostnimi ovirami oziroma drugimi

napravami,
– druge ukrepe, ki jih zahteva ureditev prometa in pro-

metne varnosti krajanov.“

2. člen
Besedilo 63. člena odloka se nadomesti z besedilom,

ki se glasi:

“63. člen
(naloge komisije za prometno varnost)

Naloge komisije za prometno varnost so:
– proučevati predloge za izboljšanje prometne varnosti

na območju občine,
– oblikovati prioritetni vrstni red predlaganih ukrepov

za izboljšanje prometne varnosti,
– posredovanje mnenja o prometnih zadevah.“

3. člen
Besedilo 64. člena odloka se nadomesti z besedilom,

ki se glasi:

“64. člen
(omejitve oziroma povečanje hitrosti)

1. Na predlog komisije za prometno varnost lahko pri-
stojni občinski upravni organ za ceste omeji hitrost na posa-
meznih območjih v naseljih občine na manj kot 50 km/h,
toda ne manj kot 30 km/h.

2. Na predlog komisije za prometno varnost sme pri-
stojni občinski upravni organ za ceste dovoliti vožnjo tudi z
večjo hitrostjo od 50 km/h, toda ne več kot 70 km/h na
cesti, na posamičnih območjih v naseljih, če to dopuščajo
prometno-tehnični elementi in s tem ni ogrožena varnost
ostalih udeležencev.’’

4. člen
Besedilo 65. člena odloka se nadomesti z besedilom,

ki se glasi:

“65. člen
(umirjanje prometa)

Pred vzgojno-izobraževalnimi zavodi se hitrost umirja z
oženjem cestišča ali s hitrostnimi ovirami oziroma drugimi
sredstvi v obliki in na način, ki jih določajo predpisi s podro-
čja varnosti cestnega prometa. O tem odloči pristojni občin-
ski upravni organ za ceste na predlog komisije za prometno
varnost ali po uradni dolžnosti.“
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5. člen
Besedilo 66. člena odloka se nadomesti z besedilom,

ki se glasi:

“66. člen
(zavarovanje pomembnejših območij)

Da se zavarujejo posamezna pomembnejša območja
namenjena turizmu, športu in rekreaciji, mestno ali vaško
jedro ter ohrani tradicija kulturne dediščine, sme pristojni
občinski upravni organ za ceste na predlog krajevne skup-
nosti oziroma vzdrževalca javne prometne površine ter na
podlagi mnenja komisije za prometno varnost za stalno ali
določen čas prepovedati ali preusmeriti cestni promet. “

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

ZAGORJE OB SAVI

4580. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje ob Savi

Na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00), programa ukrepov za razvojno prestruk-
turiranje regije – letni izvedbeni program 2002 in 2003
(sprejeto na 78. seji Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6.
2002), ter pogodbe o izvajanju štipendiranja na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi, sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in Regio-
nalnim centrom za razvoj d.o.o., je Regionalni center za
razvoj d.o.o., Zagorje sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendij na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in

Zagorje ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na podlagi pogodbe o izvajanju štipendiranja na obmo-

čju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagor-
je ob Savi, sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in
Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: po-
godba), je naloga Regionalnega centra za razvoj d.o.o. izde-
lati analizo in ugotoviti deficitarnost poklicev v Zasavski regi-
ji, pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hra-
stnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
izvesti javni razpis ter izvajati štipendiranje izbranih štipendi-
stov.

2. člen
Po tem pravilniku je štipenditor Regionalni center za

razvoj d.o.o., na podlagi pooblastila iz pogodbe, navedene
v prejšnjem členu tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje

pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja ter
posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih ob-
veznosti.

4. člen
Štipendije so namenjene rednim dodiplomskim in po-

diplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in
se bodo po končanem študiju zaposlili v zasavskih organiza-
cijah.

5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne po-

klice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizaci-
jah, ki imajo sedež na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizaci-
jah, ki jih ni na trgu dela, natančno določa analiza zaposlova-
nja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendira-
nju v Zasavju.

II. MERILA IN POGOJI

6. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih

strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in viso-
ki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali
podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo do-
ma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Hrastnik,

Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega ali visoko-

šolskega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandi-
datov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipen-
dije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko
ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge šti-
pendije,

– imajo ob vpisu na podiplomski študij javnoveljavno
diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dose-
gli med študijem najmanj povprečno oceno 7,5.

7. člen
Pravice do štipendije za dodiplomski študij ne more

uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brez-

poselnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpi-

sano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije,

– je lastnik ali solastnik gospodarske  družbe,
– prejema drugo štipendijo.

8. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za

dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki
Sloveniji.
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9. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku

zviša za 3% zajamčene plače.

10. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega do-

datka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad 7,5 do vključno 8,0 4% zajamčene plače,
– nad 8,0 do vključno 8,5 8% zajamčene plače,
– nad 8,5 do vključno 9,0 12% zajamčene plače,
– nad 9,0 16% zajamčene plače.
Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna

povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem
študijskem letu.

Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem
letniku izobraževanja.

11. člen
Podiplomski študenti lahko prejemajo štipendijo dve

leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII, IX), in sicer v višini
100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

12. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do

50% zajamčene plače.

III. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ

13. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za

vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpi-
snem roku.

Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
celotno študijsko leto.

14. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega

staža, vendar največ eno leto.

15. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem

letu, najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega pro-
grama, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril
iz tega pravilnika.

16. člen
Štipendist je dolžan v roku 8 dni sporočiti vsako spre-

membo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka

ter
– druge spremembe.

IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE

17. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izpla-

čuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen po-

novni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičlji-
vih zdravstvenih razlogov ali materinstva;

– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključ-
ku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 15. člena.

Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandi-
dat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim
študijskim letom.

18. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom

roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko štipendijo ali

drugo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu

z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obsta-
jajo tudi v tem šolske oziroma študijskem letu,

– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja šti-

penditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 16. členom tega pravilnika.

19. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom

roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

20. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju

delal v eni izmed organizacij v Zasavski regiji vsaj toliko
časa, kolikor je dobival štipendijo. Kolikor štipendist zapusti
organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za
preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakoniti-
mi zamudnimi obrestmi.

Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje
prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven
Zasavske regije.

21. člen
Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60

dni po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo
oziroma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.

Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu
štipenditor v roku 60 dni po končanem šolanju ne zagotovi
zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.

22. člen
Obveznost štipendista je, da aktivno sodeluje pri prido-

bivanju potencialnih organizacij za izvajanje obvezne prak-
se, pripravništva in kasnejše redne zaposlitve, kar dokazuje
s tripartitno pogodbo, podpisano med organizacijo, štipen-
distom in regionalno razvojno agencijo.

23. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene

poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se
dolžni znesek izterja po sodni poti.

Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov šti-
pendista delno, ali v celoti oprosti vračila štipendije in obre-
sti.

Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje
dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipen-
dista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter
smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to
vplivalo na opustitev izobraževanja.
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24. člen
Štipendist s podpisom pogodbe o štipendiranju posta-

ne član Kluba študentov Regionalnega centra za razvoj
d.o.o., pri čemer se je dolžan udeleževati aktivnosti, ki se
organizirajo v okviru tega kluba.

V. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

25. člen
Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi

javnega razpisa, ki ga objavi Regionalni center za razvoj
d.o.o.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število raz-
pisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano
dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat in roke za
oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odloča-
nje o podelitvi štipendije.

26. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do

štipendij, je mogoče dvigniti na Regionalnem centru za raz-
voj, v lokalnih podjetniških centrih ali na Oddelkih za  druž-
bene dejavnosti občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-
bovlje in Zagorje ob Savi.

27. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi stro-

kovna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za gospodarstvo.
Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so: predstavnik
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda RS
za zaposlovanje, Ministrstva za gospodarstvo, Agencije RS
za regionalni razvoj in regionalne razvojne agencije.

Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v
javnem razpisu.

O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija
sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:

– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog

z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.

Zapisnik podpišejo predsedniki in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove

tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopol-
nijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih
kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in
tem pravilniku.

Če se za razpisane štipendije prijavi več kandidatov,
kot je razpisanih štipendij, imajo prednost kandidati, ki se
izobražujejo za poklice, ki se na podlagi izdelane Analize
zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po
štipendiranju v Zasavju štejejo za deficitarne, glede na po-
trebe zasavskih organizacij.

Med kandidati, ki se izobražujejo za deficitarne poklice
iz prejšnjega odstavka, imajo prednost tisti kandidati, ki se
vpisujejo v višji letnik, izmed teh pa kandidati, ki so v prete-
klem študijskem letu dosegli višjo povprečno oceno.

Komisija lahko s sklepom določi dodatne kriterije za
podelitev štipendij in drugačni prioritetni vrstni red kriterijev.

Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javne-
ga razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede
podelitve štipendij.

28. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno

obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovo-

ra. Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa.
O ugovoru odloča strokovna komisija, ki je sprejela

sklep, katere odločitev je dokončna.

29. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani šti-

pendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Zagorje ob Savi, dne 21. oktobra 2002.

Regionalni center za razvoj d.o.o.
Direktor

Tomo Garantini l. r.

ZREČE

4581. Odlok vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Zreče

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Zreče je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 14. 10. 2002 sprejel

O D L O K
vračanju vlaganj upravičencem v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Zreče

1. člen
(splošna določba)

S tem odlokom se določa način sestave seznama upra-
vičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in
roke vračila.

2. člen
(izdelava zahtevkov za vračanje)

Lokalne skupnosti, kakor tudi posamezni občani, ki so
z namenom pridobitve telefonskega priključka, v času do
1. 1. 1995, sklepali pogodbe v ta namen s takratnimi pred-
niki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.“, morajo v roku
štirih mesecev po, s strani državne komisije v Uradnem listu
RS objavljeni lestvici o višini prispevkov za SIS ter višini cene
telefonskega priključka v posameznih časovnih obdobjih in
urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in
vložiti pri državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil
takrat sedež podjetja PTT oziroma SIS (Samoupravna skup-
nost za poštni, telegrafski in telefonski promet), s katerim so
se sklepale pogodbe, zahtevek za vračilo prekomernih vla-
ganj.
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Zahtevek je lahko izdelan samo na osnovi pogodbe iz
prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil
(računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo
v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je
omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevno vod, krajevno
omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe
sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek
sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsa-
ko pogodbo posebej.

Zneski iz pogodb se morajo preračunati v EUR po
uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve.
Vsota tako pridobljenih zneskov v EUR predstavlja višino
vloženih sredstev.

Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, koli-
kor obstajajo, ali po sedanjih normativih Telekoma Slovenije
d.d.

Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi
takratno zaključno finančno poročilo, ali kak drug dokument
s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju
izgradnje telefonskega omrežja.

V zahtevek občine do Sklada za vračanje v laganj v
javno telekomunikacijo (v nadaljevanju: sklad) se vključijo
tudi vsa sredstva, ki so jih v času izgradnje omrežja prispeva-
le delovne organizacije in drugi donatorji.

3. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo v breme

sklada)
Lokalna skupnost ali posamezniki, ko so pri državnem

pravobranilcu že podpisali sodno poravnavo in je tako le-ta
postala izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za
vračanje, morajo le-tega v roku 30 dni poslati republiški
komisiji za vračanje.

4. člen
(seznam neposrednih upravičencev)

Lokalna skupnost, ki je sklepala pogodbo s takratnim
PTT mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave
pri državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih
vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vra-
čil in ga na krajevno običajen način objaviti.

Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku 15
dni od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

5. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)

V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to,
je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo
izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti-
naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke
vložke, pa se mora delež vlaganja izračunati za vsakega
posameznika, nato pa se po enakih delih izvede tudi
vračanje.

6. člen
(način, pogoji in rok vračanja)

Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec
do vračila, proti podpisu lokalne skupnosti, prejme od lokal-
ne skupnosti nalog za dvig določene višine tolarskih sred-
stev, ki mu pripadajo. Določena višina sredstev se nakaže
na upravičencev osebni račun.

Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor
je ob izgradnji telefonskega omrežja do lokalne skupnosti
poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako, mora najprej
poravnati dolg do lokalne skupnosti, preostanek sredstev pa
se upravičencu vrne.

Vrnjena sredstva lokalni skupnosti pa se porabijo iz-
ključno za financiranje infrastrukture v tej lokalni skupnosti.

Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vra-
čila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed
sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga
lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev
med dediči ni v pristojnosti in domeni lokalne skupnosti.

Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30 dneh
po prispetju sredstev vračanja na njen račun. Lokalna skup-
nost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V
primeru, da določenega upravičenca zaradi odselitve ni več
v lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslova nima
oziroma ni znan, se taka sredstva po zaključku vračanja z
navedbo upravičenca do njih, vrnejo v državni sklad za vra-
čanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
RS.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 345-05/01-2
Zreče, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

DORNAVA

4582. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dornava

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), 16.
člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) in
spremembe in dopolnitve statuta Občine Dornava (Uradni
vestnik Občine Dornava, št. 2/00) je Občinski svet občine
Dornava na 31. seji dne 25. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dornava

1. člen
S tem odlokom seznanjamo upravičence do vračila

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavlja-
nja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.

2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
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in podatkov iz arhivov, s katerimi so razpolagale bivše krajev-
ne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.

4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na

način kot ga določi zakon v vračilu vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljeva-
nju: zakon).

5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter do-
ločb 4. člena zakona.

6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v ro-
kih, ki jih določa zakon.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-01-585/02
Dornava, dne 25. septembra  2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

IDRIJA

4583. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 30.
redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2002 (Ura-

dni list RS, št. 21/02) se spremeni peti odstavek 3. člena
tako, da se glasi:

‘’Občinski proračun za leto 2002 se določa v nasled-
njih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. Skupaj prihodki 1.645,320.000
II. Skupaj odhodki 1.758,405.315
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) -113,085.315
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 17,365.000
V. Dana posojila in povečanje kap. deležev 15,209.178
VI. Prejeta minus dana posojila 2,155.822
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) –110,929.493

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 4,909.000
X. Neto zadolževanje –4,909.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih –115,838.493
XII. Stanje prihodkov iz leta 2001 115,838.493'’

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40302-1/01
Idrija, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4584. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Idrija

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS št. 1/01 in
33/01) je Občinski svet občine Idrija na 30. redni seji dne
10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Idrija

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Idrija, način sestave seznama upravičencev za vračilo
vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter
pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Občina Idrija po določbah tega odloka nastopa kot

zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim ose-
bam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.

Občina Idrija postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon).

3. člen
Dejanski upravičenci do vračila sorazmernih deležev

vlaganj so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledni-
ki z območja Občine Idrija, ki so preko občine ali krajevnih
skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sredstva in
delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in je zanje
občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o investici-
jah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Tele-
koma Slovenije, d.d.

4. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
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ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno petčlansko
komisijo.

5. člen
Komisija na podlagi javnega poziva fizičnim in pravnim

osebam skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi
seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s
katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in
fizične osebe.

Komisija mora v roku enega meseca po imenovanju
sprejeti kriterije in merila kot podlago za pravilnik, ki ga
sprejme občinski svet in na podlagi katerega bo sestavljen
seznam upravičencev. Seznam upravičencev se objavi sku-
paj z javnim pozivom.

Upravičenci morajo komisiji najkasneje v roku dveh
mesecev od objave javnega poziva posredovati vsa dokazila
o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani…).

6. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon.

Zoper seznam ima vlagatelj zahtevka pravico do ugovo-
ra pri županu v roku 8 dni od objave seznama.

7. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

Upravičenci na določeni zaokroženi celoti se lahko s
posebno izjavo, ki jo podajo pisno ali ustno na zapisnik pri
komisiji, odpovejo vračilu deleža iz prejšnjega odstavka. S
takšno odločitvijo se mora strinjati večina upravičencev iz
tega območja. Ta delež se nameni za investicije v infrastruk-
turo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva.

Ostali upravičenci bodo pozvani, da s posebno vlogo
posredujejo podatke, na podlagi katerih jim bodo nakazana
odobrena sredstva.

8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca
ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre
za vlaganja v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Občina vrača deleže upravičencem, sorazmernim vla-
ganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

9. člen
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik oseb iz 3.

člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem
nasledstvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji izročiti skupno pisno
pooblastilo, s katerim pooblaščajo enega od njih, da jih bo v
postopku zastopal kot njihov skupni predstavnik. Razdelitev
sredstev med dediči ni več stvar občine.

10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (ustreznost dokazil in podo-

bno) bo v skladu z zakonom in tem odlokom odločala ko-
misija.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 08505-1/02
Idrija, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4585. Sprememba pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta, nadzornega odbora in
občinske volilne komisije ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) in v skladu s 100.b členom zakona
o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02) je Občinski svet občine Idrija na 30. redni seji dne
10. 10. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in občinske volilne komisije

ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega
odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 84/99 in 17/01) se besedilo 10. člena
spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in
volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo za opravljanje
dela v zvezi z izvedbo volitev pravico do nadomestila v skla-
du z zakonom.

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
njihovi namestniki imajo v skladu z zakonom in na podlagi
sklepa občinskega sveta tudi pravico do nagrade oziroma
nadomestila za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih
referendumov.

Nagrade oziroma nadomestila iz drugega odstavka te-
ga člena se oblikujejo kot:

– nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade oziroma nadomestila iz drugega odstavka te-

ga člena in za volilne odbore, imenovane za izvedbo lokalnih
referendumov, se oblikujejo v skladu z merili, ki jih pripravi
volilna komisija in jih sprejme občinski svet.«

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1106-1/99
Idrija, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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4586. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija za leto 2002

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) na
seji dne 10. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti

Občine Idrija za leto 2002

1. člen
S tem sklepom se na dan 31. 12. 2002 leta določa

povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine
III. kategorije, povprečne stroške komunalnega urejanja stav-
bnih zemljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemlji-
šča, ki je v lasti Občine Idrija.

2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske povr-

šine III. kategorije je 140.000 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komu-

nalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne

komunalne rabe.

4. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se določi

v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določena
cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali nakup
brez javnega razpisa. Če se za prodajo zemljišča izvede
javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklicna cena.

Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega
zemljišča so za posamezna območja naslednji:

– prvo območje 3% – ožji center mesta,
– drugo območje 2,5% – širši center mesta Idrija, cen-

ter naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% – ostalo strnjeno naselje mesta

Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% – jedri naselij Črni Vrh in Godo-

vič ter ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% – vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del

tega sklepa.

5. člen
Cena stavbnega zemljišča je določena za območja dob-

ljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika za zazidljivo
zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbi ter se
korigira s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.

6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v

primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Slove-
niji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in stopi v veljavo osmi dan po objavi.

Št. 38000-1/02
Idrija, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4587. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2003

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
zvezi s 61. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84), 21. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85, Uradni
list RS, št. 24/98 in 110/99) in na podlagi 23. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) na seji dne
10. oktobra 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

1
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
za leto 2003 znaša 0,0759.

2
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od

1. 1. 2003.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 41711-1/95
Idrija, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.



Stran 10050 / Št. 91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

4588. Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet Središče
ob Dravi I

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega

prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I

1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega

prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I (v nadalj-
njem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugo-
tavljanje javne koristi za mejni prehod Središče ob Dravi I, ki
ga je izdelala Linija, Jerica Mlinarič, s.p., Ljutomer, pod št.
DL 60/02-EJK z dne 10. 9. 2002, in je na vpogled na
Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27a, Ljubljana.

2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nasled-

nje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega
prehoda, nadstrešnice, ureditev vozišča, deviacijo poljske
poti in zunanjo ureditev, in sicer na zemljišču, parc. št.
228/2, 228/3, 229 in 2115/3, vse k.o. Središče ob Dravi.

Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe in je razvidna iz parcelacijskega načrta v
M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega obmo-

čja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.

Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za južni, nižinski del obmo-
čja Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00).

4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so

namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo na-
slednjih ureditev:

– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo oprav-
ljala policijska in carinska kontrola,

– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture,
– deviacijo poljske poti in
– zunanjo ureditev.

5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na

ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.

6. člen
Z dnem veljavnosti te uredbe lahko pooblaščeni inve-

stitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega pre-
hoda.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 280-14/2002-6
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

VLADA



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 25. 10. 2002 / Stran 10051



Stran 10052 / Št. 91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

4589. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02), v zvezi s
prvim odstavkom 1. člena zakona o posebnih dajatvah pri
uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in
živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu

plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za

katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS,
št. 106/01, 16/02, 57/02 in 71/02), se v prilogi za tarifno
oznako »0202 30 90 — drugo« doda naslednje besedilo:

»0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
–  Sveže ali ohlajeno:

0203 11 – –  trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 – – –  domačih prašičev 50,00
0203 11 90 – – –  drugo 50,00
0203 12 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – –  domačih prašičev:
0203 12 19 – – – –  plečeta in njihovi kosi 72,00
0203 12 90 – – –  drugo 72,00
0203 19 – –  drugo:

– – –  domačih prašičev:
0203 19 11 – – – –  prednji deli in njihovi kosi 81,00
0203 19 13 – – – –  ledja in njihovi kosi, s kostmi 81,00
0203 19 15 – – – –  prsa s potrebušino in maščobo, kosi 81,00

– – – –  drugo:
0203 19 55 – – – – –  brez kosti 81,00
0203 19 59 – – – – –  drugo 81,00
0203 19 90 – – –  drugo 81,00

– Zamrznjeno:
0203 21 – –  trupi in polovice:
0203 21 10 – – –  domačih prašičev 50,00
0203 21 90 – – –  drugo 50,00
0203 22 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – –  domačih prašičev:
0203 22 11 – – – –  šunke in njihovi kosi 72,00
0203 22 19 – – – –  plečeta in njihovi kosi 72,00
0203 22 90 – – –  drugo 72,00
0203 29 – –  drugo:

– – –  domačih prašičev:
0203 29 11 – – – –  prednji deli in njihovi kosi 73,00
0203 29 13 – – – –  ledja in njihovi kosi, s kostmi 73,00

– – – –  drugo:
0203 29 59 – – – – –  drugo 73,00
0203 29 90 – – –  drugo 73,00«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/2001-7
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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4590. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic
industrijske lastnine

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o

pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic
industrijske lastnine

1. člen
V prvem odstavku 1. člena uredbe o pristojbinah za

pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (Uradni
list RS, št. 110/01) se za točko 1.3.3. doda nova točka, ki
se glasi:

»1.3.4. Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugoto-
vitvene odločbe 200.000«.

2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojbine iz 1. člena te uredbe se plačujejo na

račun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljub-
ljani št. 011100-1000307004 oziroma na blagajni Urada
Republike Slovenije za intelektualno lastnino.«.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega

odstavka, se kot datum plačila pristojbine šteje datum, ko je
celotni znesek pristojbine knjižen na ta račun. Če se pristoj-
bina plača na blagajni Urada Republike Slovenije za intelek-
tualno lastnino, se kot datum plačila pristojbine šteje datum
plačila na blagajni urada.«.

Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 391-06/2001-2
Ljubljana, dne 22. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4591. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi
Slovenskega inštituta za standardizacijo

Na podlagi 7. in 26. člena zakona o standardizaciji
(Uradni list RS, št. 59/99) ter 8. in 17. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št.
17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94,
8/96 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega

inštituta za standardizacijo

1. člen
V sklepu o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standar-

dizacijo (Uradni list RS, št. 70/00) se četrti odstavek 2. čle-
na spremeni tako, da se glasi:

“Sedež inštituta: Ljubljana.”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-26/2001-7
Ljubljana, dne 22. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4592. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen

1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in podjet-

nikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo
storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem bese-
dilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spre-
membi cen.

2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spre-

membi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje
istega dne, ko se cene spremenijo.

Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne ce-
ne. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na
drobno oziroma na debelo, morajo posredovati tudi cene v
prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Stori-
tvena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se
storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov
izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na
debelo.

3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za

naslednje proizvode in storitve:
1. Proizvodnja hrane
1.a Kruh in pecivo iz moke tipa 500
1.b Pšenična moka tip 500
1.c Sladkor
2. Založništvo
2.a Učbeniki
2.b Delovni zvezki
2.c Delovni učbeniki
2.d Zbirke nalog oziroma vaj
2.e Atlasi in karte
2.f Priročniki
2.g Učna sredstva
2.h Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. Oskrba z električno energijo, plinom in vodo
3.a Električna energija za tarifne uporabnike
3.b Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega

omrežja
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3.c Zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin iz distribu-
cijskega omrežja za tarifne uporabnike

3.d. Para in topla voda za namene daljinskega ogreva-
nja

4. Komunalne storitve
4.a Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih

načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpa-

dnih in padavinskih voda
4.d Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
5. Prodaja goriv
5.a Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b Plinsko olje (D-2)
5.c Utekočinjen naftni plin v jeklenkah
5.d Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
5.e Kurilno olje – srednje (mazut)
6. Kopenski promet
6.a Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
6.b Prevoz potnikov v mestnem in primestnem ce-

stnem prometu na rednih linijah
6.c Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prome-

tu na rednih linijah
6.d Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih lini-

jah
6.e Cestnina za uporabo cestninske ceste
7. Pošta in telekomunikacije
7.a Prenos standardiziranih pisem v notranjem poš-

tnem prometu
7.b Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do

20g v notranjem poštnem prometu
7.c Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad

20 g do 100 g v notranjem poštnem prometu
7.d Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poš-

tnem prometu
7.e Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem

poštnem prometu
7.f Telefonska naročnina za fiksni telefon
7.g Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji

telefonski promet
8. Zavarovalništvo
8.a Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. Poslovanje z nepremičninami
9.a Cena m2 neprofitnega stanovanja
10. Gostinstvo
10.a Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.b Mesečna oskrba v študentskih domovih
10.c Mesečna oskrba v internatih
11. Izobraževanje
11.a Mesečna oskrba v vrtcih
12. Socialno varstvo

12.a Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
13. Druge storitvene dejavnosti
13.a Parkirnina za osebna vozila
13.b Dimnikarske storitve
13.c Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
13.d Prodaja grobov in dajanje grobov v najem.

4. člen
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za

tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v
prejšnjem členu, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na
podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.

5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. ime in sedež podjetja,
2. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. ceno, za katero se pošilja obvestilo,
6. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev

v celotnem predhodnem letu,
7. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev

v tekočem letu,
8. stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spre-

membe cen,
9. prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. glavne razloge za spremembo cen,
11. datum uporabe nove cene.

6. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v

obliki obrazca, ki je kot priloga št. 1 sestavni del te odredbe.
Distributerji zemeljskega plina in utekočinjenega naft-

nega plina morajo v roku enega meseca po uveljavitvi te
odredbe poslati podatke v obliki obrazca, ki je kot priloga št.
2 sestavni del te odredbe.

7. člen
Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva mini-

strstvo njegovo dopolnitev.

8. člen
Ta odredba začne veljati dne 30. oktobra 2002 in velja

šest mesecev.

Št. 017-102/2002-18

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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4593. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev,
strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev
sodnega osebja na okrožnih sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 26/01) izdaja minister
za pravosodje

P R A V I L N I K
o določitvi števila sekretarjev, strokovnih

sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja
na okrožnih sodiščih

I
Ostali delavci sodnega osebja po tem pravilniku so

upravno-tehnični delavci, referenti v sodnem registru, vključ-
no z vodji sodnega registra, stečajni referenti, administrativ-
ni delavci, računovodski delavci in tehnični delavci.

Število posameznih poklicnih kategorij sodnega osebja
iz prejšnjega odstavka na vsakem sodišču določi predse-
dnik sodišča s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest. Skupno število sodnega osebja na
posameznem sodišču ne sme presegati števila, ki je dolo-
čen v tem pravilniku.

II
1. Okrožno sodišče v Celju ima
enega sekretarja,
osem strokovnih sodelavcev ter
petinšestdeset ostalih delavcev sodnega osebja.
2. Okrožno sodišče v Kopru ima
enega sekretarja,
deset strokovnih sodelavcev ter
šestinsedemdeset ostalih delavcev sodnega osebja.
3. Okrožno sodišče v Kranju ima
enega sekretarja,
šest strokovnih sodelavcev ter
triinpetdeset ostalih delavcev sodnega osebja.
4. Okrožno sodišče v Krškem ima
enega sekretarja,
dva strokovna sodelavca ter
triintrideset ostalih delavcev sodnega osebja.
5. Okrožno sodišče v Ljubljani ima
enega sekretarja,
oseminštirideset strokovnih sodelavcev ter
dvesto trideset ostalih delavcev sodnega osebja.
6. Okrožno sodišče v Mariboru ima
enega sekretarja,
devet strokovnih sodelavcev ter
sto enajst ostalih delavcev sodnega osebja.
7. Okrožno sodišče v Murski Soboti ima
enega sekretarja,
šest strokovnih sodelavcev ter
devetintrideset ostalih delavcev sodnega osebja.
8. Okrožno sodišče v Novi Gorici ima
enega sekretarja,
sedem strokovnih sodelavcev ter
šestintrideset ostalih delavcev sodnega osebja.
9. Okrožno sodišče v Novem mestu ima
enega sekretarja,
tri strokovne sodelavce ter
triinštirideset ostalih delavcev sodnega osebja.
10. Okrožno sodišče na Ptuju ima
enega sekretarja,
dva strokovna sodelavca ter
štiriintrideset ostalih delavcev sodnega osebja.
11. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu ima
enega sekretarja,
štiri strokovne sodelavce ter
enaintrideset ostalih delavcev sodnega osebja.

III
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

odredba o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelav-
cev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem re-
gistru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, raču-
novodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodi-
ščih (Uradni list RS, št. 83/94, 14/97, 61/98, 92/99,
35/00, 79/00 in 80/01).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 164-11/2002
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

4594. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o
protieksplozijski zaščiti

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve

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

protieksplozijski zaščiti

1. člen
V odredbi o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.

102/00) se v naslovu in v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 38. členu beseda
»odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravil-
nik« v ustreznem sklonu.

2. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:

»37.a člen
Določbe 30. člena tega pravilnika se začnejo uporab-

ljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-151/2002-4
Ljubljana, dne 16. septembra 2002.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.

Soglašam!

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
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4596. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 200,13 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stano-
vanja (Uradni list RS, št. 83/02).

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

dnem listu Republike Slovenije.

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

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

4595. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o tehničnih zahtevah za naprave, ki se
uporabljajo v potencialno eksplozivnih
atmosferah

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

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

tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo
v potencialno eksplozivnih atmosferah

1. člen
V odredbi o tehničnih zahtevah za naprave, ki se upo-

rabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Uradni list
RS, št. 46/98 in 48/98) se v naslovu in v 1., 3., 4., 5., 6.,

8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 21. in 22. členu beseda »odredba« v različnih sklonih
nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.

2. člen
V 14. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se

glasita:
»Certifikati, izdani skladno določilom 4. člena tega pra-

vilnika, ki ne upoštevajo določil 6. in 10. člena odredbe o
protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00), veljajo
do 30. 6. 2003.

Od 1. 7. 2003 je potrebno pri certificiranju Ex naprav
obvezno upoštevati določila 6. in 10. člena pravilnika o
protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00 in
91/02).«

3. člen
V prilogi 1 se v 1. točki za zadnjim standardom doda

nov standard, ki se glasi:

‘’Oznaka standarda Naslov standarda v slovenskem Naslov standarda v angleškem Referenčni
jeziku jeziku dokument

SIST EN 50021:2000 Električne naprave za potencialno Electrical apparatus for potentially EN 50021:1999”.
eksplozivne atmosfere – Vrsta zaščite “n” explosive atmospheres – Type of

protection “n”

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-151/2002
Ljubljana, dne 20. avgusta 2002.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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VLADA
4530. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisi-

jo ogljikovega dioksida 9965
4588. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejne-

ga prehoda za obmejni promet Središče ob
Dravi I 10050

4589. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih
in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu pla-
čuje posebna dajatev 10052

4590. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic in-
dustrijske lastnine 10053

4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pre-
oblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v
javni raziskovalni zavod 9973

4532. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mo-
bilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja 9973

4591. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sloven-
skega inštituta za standardizacijo 10053

4533. Odločba o imenovanju na funkcijo državne
pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na
zunanjem oddelku na Ptuju 9976

4534. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Ljubljani 9976

4535. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Ljubljani 9976

4536. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Ljubljani 9976

4537. Odločba o imenovanju na funkcijo vrhovne držav-
ne tožilke pri Državnem tožilstvu Republike Slo-
venije 9977

4538. Odločba o imenovanju na funkcijo okrožnega dr-
žavnega tožilca pri Okrožnem državnem tožilstvu
v Kopru 9977

MINISTRSTVA
4592. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen 10053
4539. Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega

prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni
izterjavi in sklepov za zavarovanje izpolnitve dav-
čne obveznosti 9977

4593. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokov-
nih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja
na okrožnih sodiščih 10057

4594. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o pro-
tieksplozijski zaščiti 10057

4595. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporablja-
jo v potencialno eksplozivnih atmosferah 10058

4596. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja 10058

USTAVNO SODIŠČE
4540. Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o spremem-

bah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega
načrta za centralno območje Radovljice v delu, ki
na območju kareje M predvidevata rezervat, ki se
obdela na osnovi posebnega natečaja 9979

VSEBINA

4541. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka
15. člena pravilnika o lovskogospodarskih načr-
tih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo, ki se
glasi: »in strokovnih organizacij s področja var-
stva narave in kmetijstva« 9980

4542. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti tretjega odstavka 181. čle-
na, 2. točke prvega odstavka 182. člena, tretje-
ga in četrtega odstavka 266. člena, 270. člena,
271. člena, 272. člena, drugega odstavka
273. člena, drugega in tretjega odstavka
282. člena ter 288. člena zakona o zavarovalniš-
tvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 21/02) ter o za-
časnem zadržanju 1. točke drugega odstavka
282. člena zakona o zavarovalništvu, kolikor se
nanaša na ukrep iz tretjega odstavka 181. člena
zakona o določitvi načina izvršitve 9982

OBČINE

KRIŽEVCI
4543. Odok o spremembah odloka o proračunu Obči-

ne Križevci za leto 2002 9984
4544. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje na območju Občine Križevci 9985
4545. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkci-

onarjev in nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter povračilih stroškov 9986

LENART
4546. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev

za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih de-
ležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na ob-
močju Občine Lenart 9986

4547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega na-
črta ob Partizanski cesti v Lenartu (del S4) 9988

4548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o do-
polnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto
Lenart 9989

4549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev dela zazidalnega načrta “Novi center” v
Lenartu 9990

4550. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in do-
polnitve odloka o zazidalnem načrtu dela indus-
trijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livar-
na in Unior 9990

4551. Program priprave sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu
za podjetja Klemos, Livarna in Unior 9991

LOGATEC
4552. Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne

spomenike lokalnega pomena 9992
4553. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah ob-

činskih funkcionarjev in nagradah članov delov-
nih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov ter o povračilu stroškov 9993

LOŠKI POTOK
4554. Sprememba pravilnika o merilih za določanje

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lo-
kalov 9993
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MARKOVCI
4555. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Markovci za leto 2002 9993

PREVALJE
4556. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Prevalje za leto 2002 9994
4557. Odlok o javnem glasilu Občine Prevalje 9995
4558. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje na območju Občine Prevalje 9996
4559. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občin-

ske volilne komisije 9997
4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 9997

RIBNICA
4561. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Ribnica za leto 2002 9998
4562. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ri-

bnica za leto 2001 10000

SLOVENJ GRADEC
4563. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-

močja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec 10000

4564. Odlok o zazidalnem načrtu “CT1 – Južni vstop 2”
v Slovenj Gradcu 10017

4565. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Mestne občine Slovenj Gradec 10021

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
4566. Sklep o imenovanju 10024

TIŠINA
4567. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Pose-

bne občinske volilne komisije občine Tišina 10024
4568. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občin-

ske volilne komisije občine Tišina 10024

TREBNJE
4569. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002 10025
4570. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno te-

lekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Trebnje 10027

4571. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tak-
sah za obremenjevanje okolja z odpadki 10027

4572. Odlok o zazidalnem načrtu “Stari trg – DSO” 10027
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