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Navodilo o spremembi Navodila za
prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem
sektorju

Cena 1320 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XV

– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK

Na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni
list RS, št. 70/04) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

NAVODILO
o spremembi Navodila za prikazovanje podatkov
o plačah v zasebnem sektorju

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,66 SIT.

1. člen
V Navodilu za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju (Uradni list RS, št. 87/04) se drugi odstavek
5. člena nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Ne glede na določbe 1., 3. in 4. člena tega navodila, delodajalci – pravne osebe od izplačil plač za čas od 1. januarja
2005 dalje AJPES predložijo podatke na Obrazcu 1-ZAP/M,
ki je Priloga 1 in sestavni del Navodil o vsebini in načinu
poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe
statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 6/05).
Obrazec 1-ZAP/M delodajalci – pravne osebe praviloma
predložijo v elektronski obliki, na način, ki ga AJPES objavi
na svojem spletnem portalu na naslovu www.ajpes.si.«

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 142/04).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-13/2005
Ljubljana, dne 18. januarja 2005.
EVA 2005-2511-0014

2. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi ter se uporablja za
posredovanje podatkov o izplačanih plačah, ki se izplačujejo
za čas od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 01702-1/2005/6
Ljubljana, dne 17. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0008
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

185.

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, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00

Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

186.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih glede zdravstvene
ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic,
premiksov in krmnih dodatkov

Na podlagi petega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih glede zdravstvene ustreznosti
posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov
in krmnih dodatkov
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1. člen
(1) V Pravilniku o pogojih glede zdravstvene ustreznosti
posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov (Uradni list RS, št. 18/04) se v 4. členu črtata 2. in
4. točka.
(2) 5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ne vsebujejo snovi, katerih uporaba je prepovedana
z Odločbo Evropske komisije 217/2004/ES z dne 1. marca
2004 o sprejemu seznama snovi, katerih promet ali uporaba
je za namene prehrane živali prepovedana (UL L 67 z dne
5. 3. 2004, str. 31, z vsemi spremembami),«.
(3) Doda se 9. točka, ki se glasi:
»9. ne vsebujejo nedeklariranih dodatkov ali nedeklariranih veterinarskih zdravil.«.
2. člen
V 6. členu se črtata drugi in četrti odstavek.
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glavni urad VURS takoj obvesti Evropsko komisijo
in države članice Evropske unije preko RAPID ALERT sistema, če se z analizo tveganja ugotovi, da bi lahko krma
neposredno ali posredno vplivala na zdravje ljudi, živali ali
na okolje in predvsem, ko je ugotovljena zdravstvena neustreznost proizvodov za prehrano živali iz razlogov iz 5. do
9. točke 4. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka
obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih
v obliki letnih poročil.«.
Črta se 12. člen.

4. člen

5. člen
V Prilogi 1 se črta naslednje besedilo:
»7.2. Zearalenon

Krmne mešanice za prašiče

1,0

7.3. Ohratoksin A

Krmne mešanice za prašiče
Krmne mešanice za perutnino

0,2
1,0

7.4. Toksin T2,
Krmne mešanice za prašiče in
Diacetoksiscirpenol in perutnino
njuni derivati

1,0

7.5. Deoksinivalenol

Popolne mešanice za prašiče

1,0

7.6. Fumonizini
(B1, B2, B3)

Krma za konje in kunce
1,0
Krmne mešanice za prašiče 10,0«.

6. člen
Priloge 2, 4 in 5 se črtajo.
7. člen
Priloga 3 se spremeni tako, da se besedilo »Posamična
krmila, krmne mešanice in hrana za pse in mačke« nadomesti z besedilom »Posamična krmila živalskega porekla, krmne
mešanice, ki vsebujejo posamična krmila živalskega porekla,
ter hrana za pse in mačke«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-691/2003-1
Ljubljana, dne 17. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0395
Marica Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
187.

Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju
izvrševanja Odloka o uvedbi samoprispevka
na območju Vaške skupnosti Gornja Branica
(Uradni list RS, št. 108/03) do končne odločitve
Ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Zmaga Ukmarja iz Sežane, Martina Davorina Ukmarja iz Nove
Gorice ter Dragice Čehovin in Adolfa Čehovina iz Štanjela
na seji dne 13. januarja 2005

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti
Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti
Gornja Branica (Uradni list RS, št. 108/03) se sprejme.
2. Izvrševanje Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o uvedbi samoprispevka
na območju Vaške skupnosti Gornja Branica (v nadaljevanju:
Odlok), na podlagi katerega jim je Občina Komen izdala
odločbe o odmeri samoprispevka. Navajajo, da je Odlok v
neskladju s 1. členom Zakona o samoprispevku (Uradni list
RS, št. 87/01 – v nadaljevanju: ZSam-1), ker uvaja samoprispevek za gradnjo oziroma rekonstrukcijo vaškega kulturnega doma v Gornji Branici, ki je zasebna nepremičnina
– župnišče v lasti Rimskokatoliške cerkve. Menijo, da se
lahko na podlagi 1. člena ZSam-1 samoprispevek uvede le
za gradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, ki
jo zagotavlja občina. Po njihovem mnenju okoliščina, da naj
bi imela občina navedeno nepremičnino v najemu za 60 let,
dejstva, da gre za vlaganje sredstev samoprispevka v zasebno premoženje, ne more spremeniti.
Izpodbijani odlok naj bi bil nezakonit tudi zato, ker ne
določa višine sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom,
kot to izhaja iz 12. člena ZSam-1. Nezakonita naj bi bila tudi
določba 13. člena Odloka, po kateri Vaški odbor vaške skupnosti s sklepi odloča o uporabi morebitnega zbranega presežka sredstev samoprispevka za javne namene na območju
vaške skupnosti. Po določbi četrtega odstavka 13. člena
ZSam-1 se sme namreč presežek sredstev uporabiti samo
za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture, ne pa za kakršnekoli javne namene. Pobudniki
Ustavnemu sodišču predlagajo, naj izpodbijani odlok odpravi,
hkrati pa do končne odločitve v celoti zadrži njegovo izvrševanje. Predlog za začasno zadržanje izvrševanja Odloka
utemeljujejo z že začetim izvrševanjem odločb o odmeri
samoprispevka in s plačilom prvega obroka. S tem naj bi že
nastajale težko popravljive posledice, saj se dela oziroma
vlaganje v zasebno nepremičnino že izvajajo, obroki plačila
pa zapadejo vsakih šest mesecev.
2. V odgovoru na pobudo Občinski svet občine Komen
meni, da je pobuda neutemeljena. V zvezi s predlogom za
zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka navaja, da je
plačevanje samoprispevka že v teku in se zato dejanska
situacija z zadržanjem ne bi bistveno spremenila. V primeru
morebitne odprave Odloka bi morala namreč Občina Komen
zavezancem za samoprispevek plačane zneske vrniti. Ker
so bili prvi obroki že plačani, bi taka obveznost nastopila
tudi v primeru, če bi Ustavno sodišče zadržalo nadaljnje izvrševanje Odloka. Glede na to Občinski svet meni, da z nadaljnjim izvajanjem Odloka ne bodo nastale težko popravljive
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škodljive posledice, ker posledice ne bodo bistveno drugačne
kot pred odločanjem. Po mnenju Občinskega sveta gre le za
vprašanje višine zneskov, ki bi jih bila Občina dolžna vrniti zavezancem za samoprispevek, ob tem pa ni mogoče govoriti
o težko popravljivih škodljivih posledicah.
B)
3. Pobudniki kot zavezanci za plačilo samoprispevka,
uvedenega na podlagi izpodbijanega odloka, izkazujejo pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo za oceno zakonitosti
Odloka sprejelo. V nadaljnjem postopku bo ocenilo, ali je
izpodbijani odlok v skladu z določbami ZSam-1.
4. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje predpisa ali
splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi
njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tudi
tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in
med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane
določbe sploh ne bi izvrševale. Ustavno sodišče ugotavlja,
da začasno zadržanje pomeni le prekinitev dokončne ureditve (adaptacije) vaškega kulturnega doma v Gornji Branici,
medtem ko bi z nadaljnjim zbiranjem samoprispevka lahko
nastale škodljive posledice, ki bodo težko popravljive tako
za krajane, ki so zavezani plačevati samoprispevek, kot tudi
za Občino Komen, ki bi ob morebitni odpravi izpodbijanega
odloka morala vrniti že zbrani samoprispevek. Iz odgovora
Občine Komen namreč izhaja, da so sredstva samoprispevka
edini vir ﬁnanciranja za rekonstrukcijo vaškega kulturnega
doma v Gornji Branici in da dela že potekajo.
C)
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZUstS in 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Prvo točko sklepa je sprejelo soglasno. Drugo
točko izreka je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodnika Čebulj in Tratnik ter sodnica Škrk.
Št. U-I-337/04-10
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

188.

Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti
šestega odstavka 217. člena ZP-1 in zadržanju
izvrševanja

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Tanje Cerkvenik iz Domžal, ki jo zastopajo Martin Bregant,
Peter Vogelmut, Zoran Hajtnik in Primož Brišnik, odvetniki v
Mengšu, na seji dne 13. januarja 2005

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
šestega odstavka 217. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/03 in 86/04) se sprejme.
2. Izvrševanje šestega odstavka 217. člena Zakona o
prekrških se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
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3. Prejšnja točka izreka se izvrši tako, da se postopki
na podlagi šestega odstavka 217. člena Zakona o prekrških,
v katerih so že bile izdane odločbe, ki še niso pravnomočne,
prekinejo do končne odločitve Ustavnega sodišča.
4. Zadržanje iz 3. točke izreka začne učinkovati z dnem
vročitve tega sklepa Sodnemu svetu.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija šesti odstavek 217. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1), ki določa, da sodnikom
za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško
funkcijo po Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94
in nasl. – ZSS), preneha sodniška funkcija in se razporedijo
na delo, ki ustreza njihovi strokovnosti, izkušnjam in delovni
sposobnosti. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju z
načeli pravne države iz 2. člena Ustave (načelo varstva zaupanja v pravo, pridobljene pravice) ter s 155. členom Ustave
(prepoved retroaktivnosti).
2. Pravni interes za vložitev pobude utemeljuje z odločbo, s katero je Sodni svet ugotovil, da ne izpolnjuje pogojev za razporeditev na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Domžalah ter je pobudnico z dnem 1. 1.
2005 razporedil na delo, ki ustreza njeni strokovni izobrazbi,
izkušnjam in delovni sposobnosti.
3. Predlaga začasno zadržanje izpodbijane določbe.
Navaja, da predstavlja prenehanje opravljanja sodniške funkcije zanjo ne le znatno materialno prikrajšanje, temveč tudi
občutno moralno oškodovanje. Prav tako naj bi bil kmalu
objavljen razpis za zapolnitev prostega delovnega mesta
okrajnega sodnika na Oddelku za prekrške v Domžalah, z
zapolnitvijo tega delovnega mesta pa bi postalo vsakršno
sodno varstvo neučinkovito.
B)
4. Sodni svet je pobudnici že izdal odločbo na podlagi
šestega odstavka 217. člena ZP-1. Zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane
določbe (24. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče je
pobudo sprejelo in začelo postopek za oceno ustavnosti izpodbijane določbe.
5. ZUstS določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice.
6. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki bi v
tem primeru nastale z izvrševanjem izpodbijane zakonske
določbe, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasna
izločitev te določbe iz pravnega reda. člen 23 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 35/97, v nadaljevanju: ZP-I) je sodnikom za prekrške, ki so
ob uveljavitvi tega zakona opravljali svojo funkcijo na podlagi
do tedaj veljavnih predpisov in niso imeli opravljenega pravniškega državnega izpita, omogočil, da lahko svojo funkcijo
opravljajo naprej vse do upokojitve. Ta pravica je bila priznana tudi pobudnici z odločbo Sveta sodnikov za prekrške št.
S/53-99 z dne 23. 3. 1999. Z izpodbijano določbo posega ZP1 v navedeno pravico. S pravnomočno odločitvijo Sodnega
sveta bi pobudnici po zakonu prenehala funkcija sodnice za
prekrške. Pobudnica nima opravljenega pravniškega državnega izpita, zato ne izpolnjuje pogojev niti za imenovanje na
mesto strokovnega sodelavca (višji pravosodni svetovalec,
pravosodni svetnik).
7. Glede na navedeno je Ustavno sodišče do končne
odločitve zadržalo izvrševanje šestega odstavka 217. člena
ZP-1 in na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo organ in način izvršitve (3. točka izreka). To pomeni, da do
končne odločitve Ustavnega sodišča Sodni svet ne bo mogel
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izdati odločb na podlagi zadržane določbe. Pobudnica bo do
končne odločitve Ustavnega sodišča obdržala vse pravice,
pridobljene z odločbo Sveta sodnikov za prekrške št. S/53-99
z dne 23. 3. 1999, izdane na podlagi 23. člena ZP-I.

– lokalni časopis Prepih št. 1/03) in 4. točke 2. člena Odloka o
komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01,
13/03, 59/03 in 122/04) se ustavi.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sodnica
Milojka Modrijan je bila pri odločanju v tej zadevi izločena.
Točko 1 izreka je sprejelo soglasno. Točko 2, 3 in 4 je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici
Krisper Kramberger in Wedam Lukić.

Obrazložitev

Št. U-I-19/05-5
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

189.

Odločba o razveljavitvi odlokov posameznih
lokalnih skupnosti, o ugotovitvi neskladnosti
z zakonom v delih, kolikor se nanašajo na
reklamne napise, objave in oglase, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na zemljiščih in objektih v zasebni lasti, ter
zavrženje pobude za začetek postopka za
oceno zakonitosti 7. točke 1. člena Odloka
o komunalnih taksah v Občini Prevalje ter
ustavitev postopka za preizkus pobude za
posamezne lokalne skupnosti

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti družbe Kompas, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Ivan
Stošič, odvetnik v Ljubljani, in družbe B & B, d.o.o., Kranj, ki
jo zastopa Janez Perš, odvetnik v Murski Soboti, na seji dne
13. januarja 2005

O d l o č i l o:
1. Razveljavita se:
– Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Koper
(Uradne objave, št. 44/96, 42/97 in 34/2000)
– Odlok o komunalnih taksah v Občini Prevalje (Uradni
list RS, št. 6/2000 in 18/02)
v delih, kolikor se nanašata na reklamne napise, objave
in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
zemljiščih in objektih v zasebni lasti.
2. Odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni
list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/2000, 109/01 in 89/02)
je bil, kolikor je predpisoval odmero komunalne takse za
reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni
ali drugače označeni na zemljiščih in objektih v zasebni
lasti, v neskladju z zakonom. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.
3. Točka 6 prvega odstavka 1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 34/95, 41/95, 12/96, 36/96, 48/97 in 9/99) ni v neskladju
z zakonom.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 7. točke 1. člena Odloka o komunalnih taksah v
Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 6/2000 in 18/02) se zavrže.
5. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke 2. člena Odloka o
komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 55/99 in 4/2000 ter uradno glasilo Občine Gornja Radgona

A)
1. V samostojno vloženih pobudah družba Kompas navaja, da je na podlagi izpodbijanih določb Odlokov v Občinah
Jesenice, Kranjska Gora, Prevalje, Gornja Radgona, Tišina
in v Mestni občini Koper zavezanka za plačilo komunalne
takse. Navaja, da ji je bilo z odločbami naloženo plačilo takse
za reklamni napis z njenim logotipom, ki je bil nameščen na
njenih objektih ali na zemljiščih v zasebni lasti, v Občini Prevalje pa naj bi bila še zavezanka za uporabo javnih parkirišč.
Za postavitev reklamnih objektov na zemljiščih v zasebni lasti
naj občine ne bi smele predpisati komunalne takse, saj jih
lahko odmerjajo le za reklame, ki so postavljene, pritrjene ali
drugače označene na javnih mestih, kot to predvideva Zakon
o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKT). Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijane določbe odpravi, ker naj bi bile v neskladju s
4. členom ZKT in posledično s 153. členom Ustave.
2. Pobudnica družba B&B izpodbija Odlok o komunalnih
taksah v Občini Jesenice iz enakih razlogov kot družba Kompas. Pobudnica navaja, da že v prejšnji družbeni ureditvi, ko
lastninska pravica ni imela takega pravnega varstva, kot ga
ima sedaj, občina ni mogla posegati v lastnino s predpisovanjem obveznosti plačila komunalne takse za postavitev reklamnih objektov na stavbah v zasebni lasti. Pobudnica naj bi
se zoper odločbo o odmeri takse pritožila, vendar naj bi ji tudi
župan kot drugostopenjski organ pritožbo zavrnil, čeprav naj
bi se sklicevala na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-35/01 z
dne 13. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 21/03 in OdlUS XII, 6) in
št. U-I-201/02 z dne 17. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03 in
OdlUS XII, 99), s katerima sta bili razveljavljeni enaki določbi,
kot naj bi bila pravna podlaga za izdajo sporne odločbe.
3. Na pobudničine navedbe so odgovorile Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Prevalje, Občina Tišina,
Občina Gornja Radgona in Mestna občina Koper. Ker B&B
izpodbija Odlok iz enakih razlogov kot družba Kompas, Občini Jesenice ta pobuda ni bila poslana v odgovor. Nasprotne
udeleženke v odgovorih navajajo, da niti Zakon niti drugi
predpisi ne deﬁnirajo javnega mesta, zato so izpodbijane
določbe v skladu z ZKT. Občine razlagajo javno površino
kot vsako mesto, tako na zasebni kot na javni površini, kjer
je sporočilnost reklamne table ali oglasa usmerjena v javni
prostor. Komunalna taksa naj bi bila namenjena vzdrževanju
javnih površin in je pomemben vir občinskega proračuna.
Občina Prevalje še pojasnjuje, da je bila pobudnici družbi
Kompas leta 2002 odmerjena taksa za uporabo parkirišč le
zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Občina
Kranjska Gora pa odgovarja, da izpodbijana določba niti ne
opredeljuje javnega mesta, zato ne presega predmeta in
pogojev, ki jih določa ZKT, ampak se nanaša le na samega
lastnika taksnega predmeta. Zato gre za drugačen primer,
kot je bil obravnavan v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I35/01. Pobudnica naj bi imela možnost morebitno nepravilno
uporabo pojma »javno mesto« izpodbijati s pritožbo, česar pa
naj ne bi storila. Občina Tišina odgovarja, da je izpodbijano
določbo Odloka o komunalnih taksah spremenila in uskladila
z zakonom.
4. Ker sta občini Tišina in Jesenice med postopkom za
oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Odlokov
o komunalnih taksah spremenili in dopolnili, je Ustavno sodišče pobudnici pozvalo naj pojasnita ali vztrajata pri pobudi.
Pobudnica družba B&B je odgovorila, da vztraja pri vloženi
pobudi, ker postopek odmere komunalne takse na podlagi
izpodbijane določbe Odloka o komunalni taksi v Občini Jesenice še ni pravnomočno zaključen.
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B)–I
5. Ustavno sodišče je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
6. Pobudnici izkazujeta pravni interes kot zavezanki za
plačilo takse od reklamnih sporočil na lastnih objektih oziroma na nepremičninah, ki jih imata v najemu. Ustavno sodišče
je pobude sprejelo v delu, v katerem se nanašajo na izpodbijane določbe Odlokov Občine Prevalje, Občine Jesenice,
Občine Kranjska Gora in Mestne občine Koper, ter glede na
izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Možnost občinskega predpisovanja komunalne takse
ureja ZKT. V 2. členu določa, da se komunalne takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tariﬁ komunalnih
taks določi občinski svet. Pri tem ZKT v 4. členu navaja
predmete oziroma storitve, za katere občina lahko predpiše
komunalne takse. Med njimi so reklamni napisi, objave in
oglasi, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih mestih.
8. Izpodbijane določbe odlokov iz prve točke izreka obdavčujejo reklamne objekte. Med reklamne objekte uvrščajo
reklamne napise, objave in oglase. To izhaja iz tarifnega
dela, ki reklamne objekte točkuje zaradi odmere takse. Hkrati
izpodbijane določbe Odlokov ne omejujejo prostora, na katerem so reklamni objekti postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni. Ne velja torej le za tiste, ki so postavljeni, pritrjeni
ali drugače označeni na javnih mestih. Odloki v pojasnilih
tarifnega dela celo določajo, da se smatra, da je taksni
predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je
njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor,
ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je reklamni
objekt nameščen.
9. Pojasnila iz tarifnih delov predstavljajo obvezno razlago izpodbijanih določb Odlokov o taksah. Ustavno sodišče je
v sklepu št. U-I-361/96 z dne 21. 10. 1999 (OdlUS VIII, 226)
sprejelo stališče, da je obvezna razlaga del norme od uveljavitve norme dalje. Sama zase ne more biti predmet presoje
ustavnosti, ker le ugotavlja pravi smisel norme, na katero se
nanaša. V primeru, da bi normodajalec dal normi vsebino, ki
je ob njeni uveljavitvi ni imela, ne bi šlo za obvezno razlago,
temveč za spremembo oziroma dopolnitev predpisa, ki pa
je lahko predmet presoje zakonitosti. Vendar v obravnavani
zadevi ne gre za tak primer, zato so lahko predmet presoje
le izpodbijane določbe, seveda v tistem svojem pomenu, ki
ga je skupaj s pojasnilom določil normodajalec.
10. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-35/01 ocenilo,
da je lokalna skupnost neutemeljeno opredelila taksne predmete glede na njihovo usmerjenost sporočila v javni prostor,
ne da bi jih hkrati omejila na javna mesta, zato je presegla pogoje za predpisovanje komunalnih taks, ki jih določa
4. člen ZKT. Tudi v obravnavanih primerih je tako. Izpodbijani
določbi presegata pogoje, ki jih ZKT postavlja za predpisovanje komunalnih taks. Takso predpisujeta za reklamne napise,
objave in oglase za lastne potrebe ter hkrati ne omejujeta
prostora le na javne površine, temveč izhajata iz usmerjenosti njihove sporočilnosti. Izpodbijani določbi Odlokov o taksah
sta zato v delu, ki presegata zakonsko določene pogoje za
predpisovanje komunalnih taks, v neskladju s 4. členom ZKT.
Ustavno sodišče ju je zato v tem obsegu razveljavilo (prva
točka izreka).
11. Pobudnica je sicer predlagala odpravo izpodbijanih določb odlokov. Po drugem odstavku 45. člena ZUstS
Ustavno sodišče odpravi nezakonit predpis, kadar ugotovi,
da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi
nezakonitosti. V navedenem primeru so škodljive posledice
pobudnici sicer nastale, vendar se je Ustavno sodišče pri
tehtanju razlogov za odločitev o morebitni odpravi teh posledic na eni strani in posledic, ki bi lahko nastale občinam na
drugi strani, odločilo, da bo izpodbijane določbe odlokov le
razveljavilo in ne odpravilo. Ustavno sodišče je upoštevalo,
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da so komunalne takse izvirni prihodek lokalne skupnosti, s
katerimi se ﬁnancirajo njene naloge. Zato je ocenilo, da bi z
morebitno odpravo občinam nastale škodljive posledice pri
izvajanju njihovih nalog, ki bi bile hujše od posledic, ki so
nastale pobudnici.
B)–II
12. Izpodbijana določba 6. točke prvega odstavka
1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice je
med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehala
veljati. Če predpis preneha veljati med postopkom za oceno
ustavnosti in zakonitosti, ga Ustavno sodišče presoja le ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena ZUstS. Na tej podlagi lahko
Ustavno sodišče ugotovi, da predpis, ki je med postopkom
prenehal veljati, ni bil v skladu z Ustavo in zakonom, če niso
bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti. Pri podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil, Ustavno sodišče odloči, ali
ima njegova odločitev učinek odprave ali razveljavitve. Pobudnici družbi B&B je bila na podlagi izpodbijane določbe
Odloka izdana odločba o odmeri komunalne takse, ki pa še
ni pravnomočna.
13. Občina Jesenice je na podlagi 6. točke prvega odstavka 1. člena Odloka predpisala komunalno takso za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.
Pojasnilo k tarifni številki 6 pa določa, da se šteje za taksni
predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da je
njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne
glede na lastništvo nepremičnin.
14. Izpodbijana določba Odloka obdavčuje reklamne
objekte, kadar je njegova sporočilnost usmerjena navzven,
ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je reklamni
objekt nameščen. V 4. členu ZKT je določeno, da občina
lahko predpiše komunalne takse za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih. Izpodbijana določba Odloka je bila zato v
delu, ki presega zakonsko določene pogoje za predpisovanje
komunalnih taks, v neskladju s 4. členom ZKT. V primeru,
ko Ustavno sodišče presodi, da je bil predpis v neskladju z
zakonom, da svoji odločitvi učinek odprave ali razveljavitve.
Ker postopek odmere komunalne takse še ni pravnomočno
zaključen, se je Ustavno sodišče odločilo, da da ugotovitvi o
neskladnosti izpodbijane določbe Odloka učinek razveljavitve
(druga točka izreka).
B–III
15. Pobudnica družba Kompas tudi očita, da je 6. točka
prvega odstavka 1. člena Odloka o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora v neskladju s 4. členom ZKT. Na podlagi izpodbijane določbe je bila pobudnici izdana odločba o
odmeri takse za taksne predmete, locirane na njenih nepremičninah, zato izkazuje pravni interes.
16. Občina Kranjska Gora je z izpodbijano določbo določila obveznost plačila komunalne takse za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Iz opombe k
tarifni številki 6 izhaja, da je zavezanec za plačilo komunalne
takse le lastnik table, elektronskih in drugih naprav za reklamiranje, objavo oziroma oglase. V odgovoru je Občina pojasnila, da je imela pritožnica možnost morebitno nepravilno
uporabo pojma »javno mesto« izpodbijati s pritožbo, česar
pa naj ne bi storila.
17. Po določbi 5. točke prvega odstavka 4. člena ZKT
sme občinski svet predpisati komunalne takse za reklamne
napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Občinski svet je z izpodbijano določbo uredil prav to, saj ne deﬁnira pojma »javno
mesto« drugače, kot je to določeno v ZKT, zato ni presegel
zakonskega pooblastila. V zvezi z zatrjevanjem pobudnice,
da ji je bila na podlagi izpodbijane določbe izdana odločba
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o odmeri komunalne takse, pa Ustavno sodišče pojasnjuje,
da bi navedeno odločbo lahko izpodbijala v pritožbenem postopku. Ustavno sodišče je odločilo, da izpodbijana določba
ni v neskladju z ZKT, saj iz nje jasno izhaja, da je zavezanec
za plačilo komunalne takse le tisti, ki ima taksne predmete
postavljene na javnih površinah (tretja točka izreka).

Slovenije, sprejetega na seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 21. 12. 2000, s spremembami in dopolnitvami z
dne 11. 12. 2001, 10. 12. 2002, 15. 5. 2003 in 19. 5. 2004 je
skupščina Obrtne zbornice Slovenije na 7. seji dne 15. 12.
2004 sprejela

B)–IV
18. Po drugem odstavku 24. člena ZUstS je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno predlaga pobudnica, neposredno posega v njene pravice, pravne interese
oziroma pravni položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni
ustavnosodni presoji neposreden in konkreten. Morebitna
ugoditev predlogu pobudnice pa mora privesti do izboljšanja
njenega pravnega položaja.
19. Pobudnica družba Kompas izpodbija tudi 7. točko
1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje, ki
določa, da se predpiše komunalna taksa tudi za uporabo
javnih površin za parkiranje in kampiranje, ker ji je bila v letu
2002 izdana odločba po izpodbijani določbi. Nasprotna udeleženka v odgovoru pojasni, da pobudnica ni vložila pritožbe
zoper odločbo o odmeri komunalne takse, čeprav je bilo v
postopku napačno ugotovljeno dejansko stanje. Leta 2003
je bila pobudnici izdana odločba št. 42304-2003-234/12, iz
katere izhaja, da ji ni bila odmerjena taksa za uporabo javnih
površin za parkiranje. Ker pobudnica ni zavezanka za plačilo takse po izpodbijani določbi, je Ustavno sodišče pobudo
v tem delu zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo
(četrta točka izreka).

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005

B)–V
20. Pobudnica družba Kompas izpodbija 4. točko 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona in
4. točko 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina.
Ker sta bili izpodbijani določbi spremenjeni in dopolnjeni, je
Ustavno sodišče pobudnico pozvalo, naj sporoči, ali vztraja
pri vloženi pobudi, ter izkaže pravovarstveno potrebo za nadaljevanje postopka. Hkrati jo je opozorilo na posledice, če
se v danem roku ne bo izjavila oziroma izkazala pravnega interesa za nadaljevanje postopka. Pobudnica Ustavnemu sodišču ni poslala zahtevanih pojasnil, zato je Ustavno sodišče
postopek za preizkus pobude ustavilo (peta točka izreka).
C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena, 21. in 25. člena ter tretjega
odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj, ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in Dragica
Wedam Lukić. Prvo in drugo točko izreka je sprejelo s šestimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič. Tretjo,
četrto in peto točko izreka je sprejelo soglasno.
Št. U-I-94/03-15
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
190.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005

Na podlagi 39. člena obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 18. in
53.a člena prečiščenega besedila Statuta Obrtne zbornice

I
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične in pravne
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji
kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt,
obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,9% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini
3.000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Obrtna zbornica Slovenije določi letno
višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki
jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi
obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne
zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor
OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS območna
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obrtna zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
VIII
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo članarino tudi
območni obrtni zbornici, na območju katere imajo svoj sedež,
v višini in na način, kot ga s sklepom določi skupščina območne obrtne zbornice.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 657/04
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.
Predsednik
Miroslav Klun l. r.

OBČINE

DORNAVA
191.

Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava, št.
2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 20. seji, dne
19. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dornava za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dornava za leto
2005 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov
Proračun leta 2005
l.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
364.095
Tekoči prihodki (70+71)
146.562
70 Davčni prihodki
111.439
700 Davki na dohodek in dobiček
88.104
703 Davki na premoženje
12.524
704 Domači davki na blago in storitve
10.811
706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki
35.123
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
4.160
711 Takse in pristojbine
1.992
712 Denarne kazni
41
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
28.930
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
217.533
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
217.533
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
442.618
40 Tekoči odhodki
78.746
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17.170
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.923
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402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
400 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-lI.)
(proračunski primanjkljaj)

Uradni list Republike Slovenije
58.653
–
–
103.550
3.000
44.300
15.150
41.100
–
258.878
258.878
1.444
1.444
–78.523

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskihz deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
44

VI.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
(440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Prememba stanja sredstev na računu
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje
(VII.-VIII.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.-IX)

75.000
75.000
75.000

5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. Ne
glede na prejšnjo določbo ni možna prerazporeditev strogo
namenskih sredstev.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in o
njegovi realizaciji.
6. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana
sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 ne bo izločala, ker
je višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem pisno
obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA

–3.523
75.000
78.523

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojih programov so priloga k
temu odloku.

10. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo Občina Dornava zadolžila za namen
odvajanja odplak v skladu z Zakonom o ﬁnanciranju občin.
Pogodbo o najetju posojila sklene župan Občine Dornava.
V skladu z Zakonom o ﬁnanciranju občin se lahko javna
podjetja in javni zavodi zadolžujejo le s soglasjem ustanovitelja. Dana soglasja štejejo v obseg zadolževanja občine.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev in za namene, ki so
jim odobrena z občinskim proračunom.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/63 in 87/01).

11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Dornava v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 070-03-56/05
Dornava, dne 19. januarja 2005.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
192.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje
za leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 52. člena Statuta območne obrtne
zbornice Grosuplje, sprejetega na seji skupščine Območne
obrtne zbornice Grosuplje dne 4. 4. 2002, je skupščina Območne obrtne zbornice Grosuplje na 5. seji dne 20. 12. 2004
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na
območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike
njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov
in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,8% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini
2.300 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije.
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V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Grosuplje
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9.
2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Grosuplje.
VIII
Območna obrtna zbornica Grosuplje pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Grosuplje, dne 20. decembra 2004.
Predsednik
skupščine OOZ
Grosuplje
Jože Intihar, univ. dipl. inž. l. r.

KAMNIK
193.

Sklep o določitvi cen za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
Občini Kamnik

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 59. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04), 25. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in
20/98), 26. člena Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in
112/04), 21. člena Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
»odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št.
12/00 in 121/04) in 11. ter 16. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) na 4. izredni seji,
dne 12. 1. 2005 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik
1. člen
Cene storitev za opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kamnik znašajo:
1. Cena odvajanja odpadnih in padavinskih voda za gospodinjstva na območjih, priključenih na javno kanalizacijo (čiščenje v sklopu CČN Domžale – Kamnik), znaša: 140 SIT/m3.
2. Cena odvajanja odpadnih in padavinskih voda za
negospodinjstva na območjih, priključenih na javno kanalizacijo (čiščenje v sklopu CČN Domžale – Kamnik), znaša:
178,34 SIT/m3.
3. Cena odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda na območjih, priključenih na male komunalne čistilne
naprave, ki so sestavni del sistema javne kanalizacije, znaša:
243,10 SIT/m3.
4. Cena praznjenja, odvoza ter čiščenja odpadnih voda
iz greznic za enkratni odvoz do 8 m3, znaša: 24.800 SIT.
5. Cena praznjenja, odvoza in čiščenja odpadkov iz
peskolovov in lovilcev olj, znaša: 2.800 SIT/m3.
Vse cene vključujejo davke, koncesijsko dajatev, stroške pobiranja in vse druge stroške v zvezi z izvajanjem
koncesije.
V cenah za obračun storitev obvezne javne gospodarske službe za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v Občini Kamnik niso upoštevane zakonsko predpisane
dajatve.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za obračun storitev obvezne javne
gospodarske službe pa se začne uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen storitev obvezne javne gospodarske službe pristojnemu ministrstvu.
Št. 35205-10/2003
Kamnik, dne 13. januarja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

194.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za
leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 15. člena Statuta območne obrtne zbornice Kamnik, je skupščina Območne obrtne zbornice Kamnik
na 4. izredni seji z dne 20. 12. 2004 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Kamnik (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične
in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike
njihovega združevanja.

Uradni list Republike Slovenije
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,25% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine,
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 4.000
SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Kamnik
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9.
2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Kamnik.
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VIII
Območna obrtna zbornica Kamnik pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Predsednik
Emil Grzinčič l. r.

KOPER
195.

Sklep o javnem razpisu za soﬁnanciranje
okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v Mestni občini Koper za leto 2005

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03) in 10. člena Odloka
o proračunu mestne občine za leto 2005 (Uradni list RS, št.
140/04) izdajam

SKLEP
o javnem razpisu za soﬁnanciranje okoljskih
in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov
v Mestni občini Koper za leto 2005

Št.

2
I criteri e le modalità di coﬁnanziamento, nel 2005, dei
progetti ﬁnalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini verso
problematiche ambientali e di tutela dei beni naturalistici nel
Comune città di Capodistria sono parte integrante della presente delibera.
3
La formulazione della proposta di distribuzione dei fondi
in seguito al concorso pubblico è afﬁdata ad un’apposita
commissione, designata dal Sindaco.
4
Con i soggetti esecutori dei progetti saranno conclusi
i contratti di coﬁnanziamento, nei quali saranno deﬁnite le
condizioni e le modalità di utilizzo dei fondi di bilancio.
5
La presente delibera ha decorrenza immediata.
N. K3531-1/2005
Capodistria 12. gennaio 2005.
Sindaco
Boris Popovič

LJUBLJANA

3
Za pripravo predloga razdelitve sredstev na podlagi
javnega razpisa župan imenuje komisijo.

Št. K3531-1/2005
Koper, dne 12. januarja 2005.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 40/00, 30/01 e 29/03)
e dell’articolo 10 del Decreto sul bilancio di previsione del
Comune città di Capodistria per l’anno 2005 (Gazzetta uff.
della RS, n.140/2004), emetto la seguente
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1
L’assegnazione dei fondi, stanziati nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2005 per
il coﬁnanziamento di progetti ﬁnalizzati alla sensibilizzazione
dei cittadini verso problematiche ambientali e di tutela dei
beni naturalistici nel comune città di Capodistria, avviene
attraverso il bando di concorso pubblico.

2
Merila in kriteriji za soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v Mestni občini Koper
za leto 2005 so sestavni del tega sklepa.

5
Ta sklep začne veljati takoj.

Stran

DELIBERA
Sul concorso pubblico Per il coﬁnanziamento
di progetti ﬁnalizzati alla sensibilizzazione dei
cittadini verso problematiche ambientali e di
tutela dei beni naturalistici nel Comune città di
Capodistria per l’anno 2005

1
Za sredstva, ki so v proračunu Mestne občine Koper za
leto 2005 namenjena za soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v Mestni občini Koper
za leto 2005, se objavi javni razpis.

4
Z izbranimi izvajalci projektov bodo sklenjene pogodbe
o soﬁnanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.

7 / 25. 1. 2005 /

196.

Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči
v letu 2005

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Odloka o denarni
pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04) objavlja županja
Mestne občine Ljubljana

USKLAJENI OSNOVNI ZNESEK
denarne pomoči v letu 2005

jev.

I
Osnovni znesek denarne pomoči znaša 30.960 tolar-

II
Usklajeni znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. februarja 2005.
Št. 122-5/2005-1
Ljubljana, dne 24. januarja 2005.
Danica Simšič l. r.
Županja
Mestne občine Ljubljana

Stran

404 /

197.

Št.

7 / 25. 1. 2005

Uradni list Republike Slovenije

LJUTOMER

3. člen
(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta)
Investitor spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je Segrap d.o.o., Ljutomer, Glavni trg 13, Ljutomer
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta je Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1.
Prostorske konference vodi župan.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta izbere investitor.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga
spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta in mnenja k
dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta.
V postopek priprave spremembe ureditvenega načrta
bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b,
Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Cankarjeva 75, Murska
Sobota
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Murska Sobota, Izpostava Ljutomer, Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer
– JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor
– Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska Sobota
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška cesta 3, Ljutomer
– Segrap d.o.o., Glavni trg 13, Ljutomer
– Linija, Jerica Mlinarič s.p., Ormoška cesta 3, Ljutomer
– KS Mala Nedelja, 9243 Mala Nedelja
– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, LJutomer
– Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku
priprave planskega akta izkazalo, da so tangirani (določeni).
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh po prejemu zahteve ne bi podal smernic, se bo štelo, da
nima smernic in je s tem dano tudi njegovo soglasje. Seveda
pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih določajo
veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi, ki bodo dali smernice, bodo zaprošeni tudi za izdajo mnenja k dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta. V primeru, če kdo
od zaprošenih v 30 dneh po prejemu zahteve, mnenja ne bo
podal, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom spremembe
in dopolnitve ureditvenega načrta soglaša.

Program priprave za spremembo in dopolnitev
ureditvenega načrta kopališča Moravci v
Slovenskih goricah (Bioterme Mala Nedelja)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/3 –
ZZK-1) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/9, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03), je
župan Občine Ljutomer sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev ureditvenega
načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah
(Bioterme Mala Nedelja)
1. člen
(predmet, razlogi, ocena stanja za pripravo spremembe
in dopolnitve ureditvenega načrta)
Območje ureditvenega načrta kopališče Moravci v Slovenskih goricah je bil sprejet v letu 2001 (Uradni list RS, št.
10/01) in je namenjeno turistično rekreativni dejavnosti s
spremljajočo infrastrukturo. V letu 2003 je bil je bil ureditveni
načrt spremenjen zaradi lokacije in velikosti zunanjega bazena ter zmanjšanja prostora za kampiranje in parkirišč ob
odvodnem jarku.
Z izgradnjo odprtega bazena v letu 2004 je obisk kopališča močno presegel pričakovanja lastnika in hkrati nakazal
težnje obiskovalcev, ki se artikulirajo v naslednjem:
– zagotoviti primerno velik, naravno oblikovan prostor
za sončenje na severno-zahodni brežini nad bazenom,
– popestriti ponudbo z dodatnimi vodnimi površinami
s pokritim bazenom, ki bo raztegnil turistično sezono čez
celo leto.
V konicah se na pobočju nad odprtim bazenom površina razpoložljivega prostora za sončenje skrči na 3 m2,
na posameznega kopalca. Ker je interes investitorja nuditi
maksimalno udobje koristnikom bazenov tudi v občutljivem
poletnem času, se predlaga zamik pokritega bazena na južno
stran območja obdelave.
Sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta bo določila prostorske pogoje in rešitve za učinkovito in usklajeno
organizacijo dejavnosti na območju obravnave ter bo osnova
za pridobitev dovoljenja za gradnjo objektov.
S tem programom priprave se opredelijo nova programska izhodišča spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta, nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, seznam potrebnih
strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki
za pripravo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta in
obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta. V programu priprave je opisan tudi
postopek za pripravo in sprejem spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta.
2. člen
(programska izhodišča spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta)
Predmet opredelitve se bistveno ne spremeni od sedaj
veljavnega ureditvenega načrta.
Prostorska ureditev mora na novo podati urbanistične
in arhitektonske pogoje za izgradnjo objektov ter ureditev
komunalne infrastrukture in zunanje ureditve.
Območje znotraj obstoječih meja ureditvenega načrta
ostaja enake namembne dejavnosti.

4. člen
(potrebne strokovne podlage in pridobitev strokovnih
rešitev)
Pri spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, in sicer:
– Prostorske sestavine občine družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/99, Uradno glasilo
Občine Ljutomer št. 2/04, 7/04),
– Obstoječi ureditveni načrt kopališča Moravci v Slovenskih goricah s spremembami in dopolnitvami.
Strokovne rešitve bo pridobil investitor oziroma po njegovem pooblastilu načrtovalec spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta.
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5. člen
(geodetske podlage)
Za območje spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je investitor dolžan pridobiti geodetske podatke kot jih
predpisuje ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
6. člen
(roki za pripravo spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta)
Izdelava gradiva za pridobitev smernic
Pridobivanje smernic za načrtovanje

30 dni po sprejemu programa priprave
30 dni

Izdelava predloga spremembe in dopolnitve UN

30 dni od pridobitve smernic

Druga prostorska konferenca
Javna razgrnitev predloga UN

15 dni pred javno razgrnitvijo predloga spremembe
in dopolnitve UN
Prične se 7 dni po objavi in traja 30 dni

Javna obravnava, obravnava na obč. svetu

V času javne razgrnitve

Predaja pripomb in predlogov načrtovalcu

7 dni po zaključeni javni razgrnitvi

Opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb in predlogov

Stališča do pripomb in predlogov
Izdelava dopolnjenega predloga UN

7 dni od opredelitve načrtovalca
15 dni

Pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog UN

30 dni

Sprejem predloga UN

Na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj

Izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu

7. člen
(ﬁnanciranje spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta)
Izdelavo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
plača Segrap d.o.o., Ljutomer, Glavni trg 13.

SKLEP
o določitvi osnove in stopnje članskega
prispevka Območni obrtni zbornici Maribor
za leto 2005

8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.

1. Članski prispevek mesečno plačujejo člani Območne
obrtne zbornice Maribor statusom ﬁzične in pravne osebe, ki
opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni način, obrti podoben
način ali domačo in umetno obrt ter obrtne zadruge.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne, pisno
izkazane odločitve.
2. Osnova za obračunavanje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Maribor za člane, ki opravljajo redno
obrtno oziroma drugo gospodarsko dejavnost s statusom
ﬁzične osebe in so iz tega naslova zdravstveno, invalidsko
in pokojninsko zavarovani, je zavarovalna osnova nosilca,
ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun
članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove,
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Člani, ki opravljajo obrtno oziroma drugo gospodarsko
dejavnost s statusom ﬁzične osebe ter niso iz tega naslova
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovani, plačujejo
članski prispevek Območni obrtni zbornici Maribor od najnižje
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov
in prispevkov.
3. Stopnja za obračunavanje članskega prispevka, ki ga
plačujejo člani Območni obrtni zbornici Maribor je 3,5% od
osnove iz 2. točke tega sklepa (vendar v nominalnem znesku
lahko znaša največ 5.500 SIT).

Št. 350-01/05-164
Ljutomer, dne 7. januarja 2005.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

MARIBOR
198.

Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega
prispevka Območni obrtni zbornici Maribor za
leto 2005

Skladno z določili 39. in 41. člena obrtnega zakona
(Uradni list RS, št. 40/04) in na podlagi 44. člena statuta Območne obrtne zbornice Maribor, je skupščina OOZ Maribor,
na redni seji dne 16. 12. 2004 sprejela

Stran
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4. Za pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge), ki opravljajo obrtno dejavnost se določi članarina v
višini 5.500 SIT.
Članski prispevek, ki je izkazan v SIT, se usklajuje
skladno z rastjo najnižje zavarovalne osnove.
5. Prostovoljni člani Območne obrtne zbornice Maribor
(ﬁzične in pravne osebe) plačujejo mesečni prispevek OOZ
Maribor v višini 5.500 SIT.
6. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu plačujejo
članski prispevek v višini 2.500 SIT.
7. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu ne plačujejo
članarine.
8. V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem
dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja
članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca,
preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v
katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
9. Člani plačujejo članarino najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec, razen pravne osebe, ki plačujejo
članarino na osnovi izstavljenega računa zbornice za pretekli
mesec, v roku 15 dni od izstavitve računa.
10. Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše
članom zbornice le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne
zbornice Maribor.
11. Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
Predsednik
OOZ Maribor
Stanislav Kramberger l. r.

MEDVODE
199.

Program priprave Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za planske
celote

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-1 (Uradni list RS št. 110/02, 8/03, in 58/03 ZZK-1) in
41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95,
47/95, 82/98 in 69/04) župan Občine Medvode s sklepom z
dne 23. 12. 2004 sprejema

PROGRAM PRIPRAVE
Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za planske celote
– Š9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list
RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03)
– Š10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS,
št. 58/92, 88/98, 24/99, 28/99, 50/01, 31/03)
– Š12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS,
št. 58/92, 23/97, 43/97, 88/98, 50/01, 31/03)
– Š13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98,
50/01)
– Š15 Golo Brdo-Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 50/01, 31/03)
– Š16 Trnovec-Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 50/01, 31/03)
– ŠP/5 Goričane (Uradni list RS, št. 34/95 in 50/1).

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Program priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev planskih celot v Občini Medvode vsebuje:
oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev
ter predmet sprememb, določa nosilce urejanja prostora in
druge udeležence, ki sodelujejo v pripravi in dajejo smernice
in soglasja k obravnavanemu prostorskemu aktu, opredeljuje
strokovne in druge podlage za njegovo izdelavo, način izbire
načrtovalca, roke za izdelavo ter sprejem sprememb in dopolnitev in ﬁnančne obveznosti pri pripravi akta.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo
Sprememb in dopolnitev PUP:
Občina Medvode je na osnovi Programa priprave (Uradni list RS, št. 50/01) pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev Dolgoročnega družbenega plana mesta Ljubljana za
obdobje 1986-2000 za območje občine Medvode (Uradni list
RS, št. 132/4), v nadaljevanju Spremembe in dopolnitve plana. Zaradi na novo nastalih razmer v prostoru in danih pobud
in kasneje pripomb iz javne razgrnitve Sprememb in dopolnitev plana, se je ta spremenil v tolikšni meri, da je potrebno
pristopiti tudi k izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev vseh planskih celot v območju občine
Medvode in sicer: Š9 Medvode, Š10 Pirniče, Š12 Zbilje,
Š13 Smlednik, Š15 Golo Brdo-Žlebe, Š16 Trnovec-Topol in
ŠP9/5 Goričane; v nadaljevanju Spremembe in dopolnitve
PUP občine Medvode.
Spremembe in dopolnitve PUP občine Medvode se
izdelajo in sprejmejo na osnovi 171, 173, 175 in 190 člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št.
110/02,8/03 ZZK-1).
3. člen
Predmet sprememb in dopolnitev ter programska izhodišča
Predmet Sprememb in dopolnitev PUP občine je določitev meril in pogojev za posege v prostor v območju občine,
predvsem na vseh novih z Spremembami in dopolnitvami
plana določenih stavbnih zemljiščih.
Določitev meril in pogojev bo temeljila na sistemu meril
in pogojev veljavnih PUP občine in izdelanih strokovnih podlagah.
Eno od vodil priprave Sprememb in dopolnitev PUP je
tudi smiselno preoblikovanje sedanjih odlokov posameznih
planskih celot v enega ali več vsebinsko zaključenih odlokov,
ki bo (do) pokrival celotno območje občine. V Spremembah
in dopolnitvah PUP občine bo upoštevana kategorizacija
osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora ter območij
varovanj in omejitev iz Sprememb in dopolnitev občinskega
plana. Prav tako bo uporabljena nova struktura in opis podatkov o osnovni in podrobni rabi prostora (sedaj: ureditvena
območja in morfološke enote).
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Sprememb
in dopolnitev PUP občine:
– glede poseganja v območja ali vplivna območja:
– prometnih površin: Direkcija RS za ceste
– Direkcija RS za železniški promet
– vodnih površin: MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana
– kulturne dediščine. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana
– naravne dediščine: Zavod za varstvo narave, OE
Ljubljana
– gozdnih površin: Zavod za gozdove, OE Ljubljana
– kmetijskih površin: MKGP
– glede opremljanja zemljišč:
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vod

– oskrba z pitno vodo: JP komunala Kranj, EE Vodo-

– odvajanje in čiščenje voda: JP Vodovod, kanalizacija,
Ljubljana
– oskrba z električno energijo: Elektro Gorenjska d.d.,
Kranj, Elektro Ljubljana
– oskrba z plinom: Energetika, Ljubljana, Geoplin, Ljubljana
– lokalne ceste in promet: Občina Medvode
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov: Snaga, Ljubljana
– žične zveze: Telekom Slovenije, PE Ljubljana, CAVT
Medvode
– brezžične zveze: Mobitel,Simobil, Debitel, Ljubljana
– glede izrabe zemljišč in drugih poselitvenih pogojev:
MOPE, Urad za prostorski razvoj
– glede pogojev bivanja in dela: Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana
– glede vplivov na okolje: MOPE, Agencija RS za okolje,
izpostava Ljubljana
– glede zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo,
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci podajo svoje smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge občine.
Sicer velja, kot da smernic nimajo oziroma je njihovo mnenje
k aktu pozitivno.
5. člen
Strokovne podlage za izdelavo Sprememb in dopolnitev
PUP občine:
Za izdelavo Sprememb in dopolnitev PUP občine se
bodo uporabile izdelane strokovne podlage za razvoj poselitve v Občini Medvode (Arhitektura, marec 2002, št. 8-01-PG)
in sistem meril in pogojev veljavnih PUP občine.
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP občine izdela najprimernejši načrtovalec, izbran na osnovi zbiranja ponudb. Pri
izbiri bodo imele največjo težo izkušnje načrtovalca s takimi
deli in njihovo digitalno implementacijo, ponudbena cena in
rok izdelave.
Vse potrebne podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP občine zagotovi pripravljalec.
7. člen
Roki za izdelavo in sprejem sprememb in dopolnitev
PUP občine:
– izbor načrtovalca: dvajset dni po objavi programa priprave akta v Uradnem listu RS. Podpis pogodbe za izdelavo
Sprememb in dopolnitev PUP občine v nadaljnjih desetih
dnevih,
– pridobitev smernic nosilcev planiranja in ostalih sodelujočih: štirideset dni po objavi programa priprave akta v
Uradnem listu RS
– izdelava osnutka Sprememb in dopolnitev PUP občine šestdeset dni po podpisu pogodbe z načrtovalcem.
– javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev
PUP občine poteka trideset dni. V času razgrnitve se organizira tudi javna razprava.
– obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP občine in stališč do pripomb danih v času javne
razgrnitve akta na občinskem svetu v tridesetih dneh po zaključku javne razgrnitve.
– izdelava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev
PUP občine dvajset dni po obravnavi na občinskem svetu
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora trideset
dni po prejemu vlog občine
– obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev PUP
občine na občinskem svetu dvajset dni po prejemu pozitivnih
mnenj nosilcev urejanja prostora
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– objava Sprememb in dopolnitev PUP občine v Uradnem listu RS štirinajst dni po sprejemu na občinskem svetu
– posredovanje Sprememb in dopolnitev PUP občine
Medvode MOPE, inšpekcijskim službam in upravni enoti v
štirinajstih dneh po objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Financiranje prostorskega akta:
sredstva za ﬁnanciranje Sprememb in dopolnitev PUP
občine zagotovi Občina Medvode v svojem proračunu.
9. člen
Ta program priprave Sprememb in dopolnitev PUP občine Medvode se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnem
njegove objave.
Št. 350-1024/04
Medvode, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

200.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za območje urejanja
ŠP 9/3 -1 COLOR

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 41. člena Statuta Občine Medvode je župan Občine Medvode dne 18. 12. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje urejanja ŠP 9/3 -1 COLOR
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
ŠP 9/3-1 COLOR
Ocena stanja
Predmet izdelave sprememb je ZN ŠP3/1-Color (Uradni
list RS, št. 54/95), ki ureja posege na področju kompleksa
družbe Color Območje je v Spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Medvode (Uradni list RS, št. 132/04)
namenjeno proizvodnji dejavnosti (PI 9/3-1). V prostorskem
delu plana je ugotovljeno, da “ZN za območje urejanja ŠP
9/3-1 Color” ni v nasprotju z planskimi usmeritvami, cilji in
rešitvami (174. člen ZUreP-1) in tako predstavlja podlago za
nadaljnje urejanje posegov v območje urejanja PI 9/3-1.
Zemljišča območja predstavljajo površino med železniško
progo Ljubljana–Jesenice, Škofjeloško cesto, vasjo Preska in
obstoječimi proizvodnimi površinami ter kmetijskimi zemljišči.
Do sedaj izvedeni zazidalni načrt obsega proizvodno
skladiščne objekte in ureditve, ki služijo opravljanju dejavnosti družbe Color.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
V času po sprejemu zazidalnega načrta so bile izkazane
nove potrebe in preverjene možnosti za umestitev posameznih objektov v obsegu dejavnosti družbe. Zaradi časovnega
razmika se je pokazalo, da so nekatera določila zazidalnega
načrta pomanjkljiva oziroma neustrezna z vidika novih potreb
in razvoja dejavnosti. V okviru obstoječega prostorskega
akta teh potreb ni mogoče realizirati. Skladno s temi spremembami je potrebno prilagoditi prometno ureditev in interne
infrastruktune vode na območju kompleksa.
Zato je potrebno zazidalni načrt spremeniti in dopolniti.
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Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta ŠP 9/3-1
– Color se pripravijo in sprejmejo v skladu z določili zakona
o urejanju prostora ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03-ZKK-1), Dolgoročnim planom občin in mesta
Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje občine Medvode (Uradni list SRS št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01,
91/01, 31703 in 132/04) ter statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98 in 69/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za spremembo
prostorsko izvedbenega akta
Predmet
Predmet Sprememb in dopolnitev ZN je določitev nove
lokacije površin in objektov znotraj obstoječega območja, ki
se z ZN ureja. Določijo se podrobnejši in dodatni pogoji za
predvidene objekte in dejavnosti.
1. Odstranitev objektov, ki ne vršijo svoje funkcije, so
tehnološko neustrezni ali s svojo lokacijo ovirajo možnost
razvoja znotraj komleksa
2. Novo visoko regalno skladišče
3. Ureditev in dograditev skladišča in pretakališča tekočih kemikalij v skladu z novo zakonodajo.
4. Novi proizvodno skladiščni objekti kot dograditve obstoječih objektov ali samostojne stavbe
5. Interna infrastrukturna ureditev in morebitna prilagoditev navezav na javno gospodarsko infrastrukturo
6. Prometne ureditve
– dovozi in dostopi v območje kompleksa
– notranje cestno omrežje in površine za komunikacijo
med objekti
– površine za mirujoči promet.
Programska izhodišča
Programsko izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev odloka je obstoječi zazidalni načrt, ki je bil izdelan na
podlagi predhodnih študij in analiz ter novi programi razvoja
družbe Color.
3. člen
Ureditveno območje
Območje urejanja je podrobnejše opredelejno v ZN ŠP
9/3-1 COLOR (Uradni list RS, št. 54/95) in je usklajeno z
mejami območja PI 9/3-1 kot jih določa prostorski plan občine Medvode (Spremembe in dopolnitve 2004, Uradni list
RS, št. 132/04).
4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN ŠP 9/3-1 Color
morajo s svojimi smernicami in mnenji sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstevni inšpektorat RS,
Parmova 33, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana – sektor za okolje,
sektor za vode
– Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitrajeva
ul. 5, 2000 Maribor
– Komunala Kranj d.o.o., M. Vadnova 1, 4000 Kranj
– Elektro Gorenjska d.d., PE Kranj, M. Vadnova 3a,
4000 Kranj
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– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja
Zahod, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
– Občina Medvode, C. Komandanta Staneta 12, 1215
Medvode
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, 1000
Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana
1000 Ljubljana
– Krajevna skupnost Preska.
V primeru, da se v fazi priprave strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti
smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki
niso opredeljeni s tem programom priprave, se le-te pridobi
v nadaljnjem postopku.
Postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o ZN
ŠP9/3-1Color vodi Občina Medvode, Oddelek za okolje in
prostor, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode.
Spremembe in dopolnitva akta se pripravijo na način
in v obsegu, kot je predpisano z ZureP-1 (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZKK-1).
5. člen
Potrebne strokovne podlage in način njihove pridobitve
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN je
potrebno upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko
dokumentacijo, obstoječi zazidalni načrt ter zanj izdelane
strokovne podlage, analize in študije.Uporabijo se tudi dodatno izdelane strokovne podlage, ki jih zagotovi naročnik in
izdelovalec in sicer:
– idejne zasnove predvidenih objektov,
– idejne zasnove prometnih površin z navezavo na javno cesto,
– drugo.
6. člen
Roki za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta
Roki za izdelavo posameznih faz v sprejemanju sprememb in dopolnitev zazidlanega načrta so:
prva prostorska konferenca
– sprejem in objava programa priprave: osem dni po
opravljeni prostorski konferenci
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku
30 dni podajo smernice za načrtovanje, v primeru molka organa nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic
– izdelava strokovnih podlag in Osnutka sprememb in
dopolnitev ZN
– druga. prostorska konferenca
– OS sprejeme sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN
– javna razgrnitev z javno obravnavo osnutka ZN poteka 30 dni, prične se najprej v štirinajstih dneh po 2. prostorski
konferenci župan zavzame stališča do pripomb in predlogov
podanih v času javne razgrnitve, obravnava in sprejme jih
OS
– dopolnitev prostorskega akta v skladu s stališči do
pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve
– poziv nosilcem urejanja prostora da podajo mnenja k
dopolnjenemu predlogu v 30 dneh
– izdelava usklajenega dopolnjenenga predloga
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog ZN Občinskemu svetu *Občine Medvode v obravnavo in sprejem
– objava odloka v uradnem glasilu.
7. člen
Obveznosti ﬁnanciranja
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta se zagotovijo s strani naročnika družbe
Color Medvode.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-1023/4-3
Medvode, dne 18. decembra 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

SLOVENJ GRADEC
201.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03), 3. člena Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 44/00, 102/00, 92/02, 78/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03), 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in 20.
člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 24. seji, dne 14. 12. 2004, in Občinski svet občine
Mislinja na 19. seji, dne 23. 12. 2004, sprejela

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1. 2005
dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupna od 1–3 let
101.476,00 SIT
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let
74.772,00 SIT
– starostna skupina 4–6 let
61.768,00 SIT
V kombiniranih oddelkih
74.772,00 SIT
Cena prehrane v ceni programa znaša 7.519,00 SIT.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo
otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II
Najvišje plačilo cene za starše je 80% cene programov
iz I. točke tega sklepa, razen za starše prvega starostnega
obdobja za starostno skupino otrok od 1-3 leta starosti, kjer
se cena programa zniža za 15% in znaša 85.559,00 SIT.
III
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače
v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo
na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
IV
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi
bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:
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– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih
dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane
(glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
V
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje
leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob vsakokratnem vpisu otroka v vrtec.
VI
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v
celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot
rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto
in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 380-05-1/2004
Slovenj Gradec, dne 14. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 640-12/1999
Mislinja, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

ŠKOCJAN
202.

Odlok o zazidalnem načrtu
proizvodno-servisne cone Dobruška gmajna

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) je Občinski
svet občine Škocjan na 8. redni seji dne 25. 8. 2003 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone
Dobruška gmajna
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih
planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – za ob-
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močje Občine Škocjan v letu 1996/I in 1999 (Uradni list RS,
št. 19/01) sprejme zazidalni načrt za proizvodno – servisno
cono Dobruška gmajna, ki ga je izdelal Arhitekton d.o.o Novo
mesto pod št. ZN-1/02.
2. člen
Sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu proizvodno
servisne cone Dobruška gmajna je:
Tekstualni del:
1. besedilo odloka o zazidalnem načrtu proizvodno servisne cone Dobruška gmajna
2. soglasja organov, organizacij in skupnosti
Graﬁčni del:
1.Izsek iz plana o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih
planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986
do leta 1990 – za območje Občine Škocjan v letu 1996/I in
1999 (Uradni list RS, št. 19/01)
M 1: 25000
2. Temeljni topografski načrt z vrisanim območjem urejanja
M 1: 5000
3. Katastrski načrt
M 1: 2000
4. Načrt parcele z vrisano mejo območja
M 1: 2000
5. Geodetski načrt
M 1: 500
6. Geodetski načrt z vrisano mejo območja M 1: 1000
7. Zazidalna situacija
M 1: 1000
7.a) prerez A – A, B – B
M 1: 1000
8. Regulacijska karta
M 1: 1000
9. Prometna ureditev
M 1: 1000
10. Karakteristični prečni proﬁl
M 1: 50
11. Zbirna karta komunalnih vodov
M 1: 1000
12. Načrt parcelacije z elementi zakoličbe M 1: 1000
13. Situacija ceste
M 1: 1000
14. Prostorski prikaz
15.Vzdolžni proﬁl ceste A
M 1: 1000/100
16.Vzdolžni proﬁl ceste B
M 1: 1000/100
17.Vzdolžni proﬁl ceste C
M 1: 1000/100
18.Vzdolžni proﬁl ceste D
M 1: 1000/100
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje urejanja posega na zemljišča parc. št. 1683,
1684, 1685, 1686 vse k.o. Dobrava. Površina območja znaša
91 603,00 m2.
Meja območja urejanja od izhodiščne točke na zahodnem vogalu območja tj. križišču regionalne ceste R3-669/1202 in lokalne ceste LC – 399 051 poteka na severozahodnem
delu območja vzdolž zemljišča parc. št. 1685, se naveže na
melioracijski jarek parcela št. 1686, poteka po njegovem
severnem robu, preide na parcelo št. 1685, se v severnem
vogalu zalomi proti vzhodu, v prečni smeri preseka zemljišče
parc. št. 1685, pot parc. št. 1684 in melioracijski jarek parc.
št. 1683, se v osi slednjega zalomi v južno smer in poteka
v lomljeni osi preko jarka do južne lomne točke, kjer se
obrne proti zahodu in poteka po robu parcele št. 1683 do
izhodiščne točke na zemljišču parc. št. 1685. Sestavni del
opisa meje območja urejanja je načrt obodne parcelacije na
kopiji katastrskega načrta s koordinatami lomnih točk obodne
parcelacije.
Izgradnja javne infrastrukture posega na zemljišča:
– rekonstrukcija cestne mreže posega na zemljišče
parc. št. 1687, 1694 k.o. Dobrava.
– sekundarni plinski vod do merilno regulacijske postaje poteka preko zemljišča parc. št. 1688 k.o. Dobrava do
območja urejanja
– visokonapetostni elektro priključek poteka preko zemljišč parc. št. 350/1, 1251, 349/1, 1254/20 k.o. Dobrava
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– telekomunikacijsko omrežje poteka preko zemljišča
parc. št. 352/11, 1687 k.o. Dobrava
– priključek na nižinski vodovod Sračnik-Šentjernej poteka po zemljiščih parc. št. 1688, 1689, 1690, 1691, 1692,
1693, 1680, 1681, 1682, 1674, 1671, 1670, 1667, 1666, 1663
k.o. Dobrava.
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Na celotnem območju veljajo skupna merila in pogoji
tega odloka. Dopolnjujejo jih posebna določila, ki se nanašajo na posamezne funkcionalne enote in podrobneje določajo
merila in pogoje za posege.
Območje namenske rabe je razdeljeno v štiri stavbne
otoke A, B, C, D, znotraj katerih veljajo določila 8. člena
odloka. Stavbni otok sestavljajo funkcionalne enote kot ureditvene enote ene ali več gradbenih parcel. Na funkcionalni
enoti veljajo ista določila izražena s faktorjem pozidanosti,
maksimalni horizontalni gabarit, ki je izražen z maksimalno
pozidano površino in maksimalno višino objekta. Možno je
združevanje funkcionalnih enot med stavbnimi otoki, s tem
da se smiselno preoblikuje cestna in komunalna mreža.
5. člen
Merila in pogoji za posege v prostor
Na celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi v
prostor:
– dela v zvezi z urejanjem javnih površin, urejanje in
vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, pešpoti,
– dela v javno korist, gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne infrastrukture, prometa in zvez,
– dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin, posegi
v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča za gradnjo v okviru
začrtanih regulacijskih določil,
– redna vzdrževalna dela ter investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist,
– funkcionalne izboljšave (rekonstrukcije in adaptacije
objektov in zunanjih površin: tlakovanje ali asfaltiranje, dvorišč in dovoznih poti, hortikulturna ureditev zelenic, postavljanje nadstreškov za kolesa, motorje in mopede ter pokrite
parkirne prostore za osebne avtomobile),
– gradnja enostavnih objektov znotraj posamezne funkcionalne enote,
– postavitev začasnih objektov, namenjenih skladiščenju znotraj funkcionalne enote,
– postavitev urbane opreme.
6. člen
Merila in pogoji za določanje funkcionalnih enot
Funkcionalna enota /FE/ je ureditvena enota znotraj
območja namenske rabe, za katero veljajo skupna merila in
pogoji, dopolnjujejo pa jih posebna določila, ki se nanašajo
na posamezne funkcionalne enote. Možno je združevanje
več gradbenih parcel v območju stavbnega otoka v eno
funkcionalno enoto, za katero veljajo regulacijski elementi
podani v 7. členu odloka.
Gradbena parcela je zemljišče sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem
je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki
služijo temu objektu.
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem.
Javne zelene površine so površine komunalne zelenice,
obstoječi melioracijski jarek in enoredno drevesno ureditev.
Javne prometne površine so javne cestne površine, in
sicer rekonstruirana regionalna in lokalna cesta ter notranja
cestna mreža.
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Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni
inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe in tvori omrežje, ki je v javno korist.
7. člen
Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na regulacijski karti iz 2. člena odloka.
1. Določanje horizontalnih in vertikalnih gabaritov z:
GM – gradbena meja je črta, ki jo novograjeni objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost
H – je konstrukcijska višina objekta od nivoja terena do
kapne lege objekta
2. Razmejevanje površin v javni rabi od drugih površin
RL – regulacijska linija je meja med predvideno površino v javni rabi in med površino v nejavni rabi.
3. Določanje izrabe
indeks pozidanosti na gradbeno parcelo (FP) izraža
količino zazidane površine na gradbeno parcelo. Zazidana
površina je površina zemljišča, ki jo pokrivajo tehnološki
objekti s pripadajočim manipulacijskim dvoriščem. Izgradnja
potrebnih parkirišč, notranje intervencijske poti, postavitev
začasnih objektov namenjenih skladiščenju in urbane opreme je možna tudi na nepozidanih površinah.
IV. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
8. člen
Namembnost
Območje urejanja je predvideno za proizvodno, neproizvodno in storitveno dejavnost. Obod ureditvenega območja obsega javne površine z predvideno rekonstrukcijo
obstoječega cestnega omrežja in omrežja javne gospodarske
infrastrukture. Osrednji del območja zazidalnega načrta je
predviden za gradnjo nestanovanjskih stavb namenjenih proizvodni dejavnosti:
na področju industrije in rudarstva: predelavi kovin,
proizvodnji gradbenega materiala, proizvodnji obutve in galanterije, proizvodnji raznovrstnih izdelkov,
na področju predelovalne dejavnosti: proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, založništvo in tiskarstvo,
na področju gradbeništva: visoke gradnje, instalacijska
in zaključna dela,
na področju prometa in zvez: prekladalne storitve,
na področju gostinstva in turizma: gostinstvo,
obrtne storitve, popravila, stanovanjsko komunalne storitve ter ﬁnance idr. poslovne storitve,
in neproizvodne dejavnosti predvsem iz področja ﬁnanc
idr. poslovnih storitev.
9. člen
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov
Urbanistično oblikovanje
1. Stopnja izkoriščenosti zemljišča izražena z
Indeksom pozidanosti:
– FP za obrtno-servisno območje
= max. 0.6
– FP za industrijsko območje
= max. 0.7
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2. lega objekta na zemljišču
Odmik gradbene meje od katastrske meje gradbene
parcele je 4.00 m in je usklajen z indeksom maksimalne pozidanosti gradbene parcele.
3. Višina objekta
Višina objektov je konstrukcijska višina merjena od nivoja terena do kapne lege objekta in znaša maksimalno 12 m.
Obvezna je atika v višini slemena strehe + max. 0.50 m, ki se
praviloma izvede v enaki ﬁnalni obdelavi kot fasada.
Arhitekturno oblikovanje:
Oblikovanje stavb:
Organizacija objektov znotraj funkcionalne enote se podreja tehnološkim potrebam proizvodnje, s tem da je max. FP
0.7 (industrija) oziroma 0.6 (obrtno – servisna območja).
Oblikovanje strehe:
streha je lahko ravna, ločna ali dvokapna z max. naklonom 17 stopinj. Možna je uporaba bitumenske skodle, vlaknocementne plošče, proﬁlirane pločevine, betonske kritine ter
opečne kritine odvisno od oblike strehe.
Oblikovanje fasade:
Glavna fasada je orientirana v smeri glavnega dostopa
na gradbeno parcelo oziroma pravokotno na smer glavnega
dostopa glede na tehnološko organizacijo gradbene parcele.
Predlaga se tako funkcionalna kot oblikovna členitev objekta
oziroma objektov. Predlaga se uporaba lahkih montažnih
fasadnih elementov: vlaknocementne fasadne plošče, lahke gradbene plošče iz proﬁlirane pločevine (pocinkane ali
aluminijaste), fasadne obloge iz umetnih neprosojnih snovi.
Senčenje velikih steklenih površin se lahko izvede tudi izven
nivojsko iz lahkih kovinskih mrež.
10. člen
Zunanja ureditev
Ograjujejo se območja funkcionalnih enot namenjenih
osnovni dejavnosti, s tem da konstrukcija ograje ne posega
v sosednje zemljišče. Varovalne ograje so enotno oblikovane, lahke konstrukcije (žično pletenje), visoke max. 2.00
m in ozelenjene. Varovalna ograja, ki potekajo vzdolž meje
ureditvenega območja na severozahodni strani se izvede
kot žična ograja s kovinskimi stebrički višine 4.50 m, ki se po
obodu zasadi z visokoraslim drevjem. Ostale funkcionalne
enote naj se ne ograjujejo.
Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti v zunanjih ureditvah in parkirnih prostorih morajo biti oblikovani
brez arhitekturnih ovir ter označeni tako, da omogočajo enostavno orientacijo v prostoru. Širina zunanjih poti in dostopov
k objektom v javni rabi mora biti najmanj 150 cm. Pri nivojskih
razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi položna klančina
ali mehanska dvižna naprava. Stopnice in klančine morajo
biti opremljene z ročaji. Svetla širina klančine za invalidske
vozičke mora biti najmanj 90 cm. Dostopne poti morajo biti
povezane tudi z javnimi površinami.
Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobIjeni na
nivo vozišča in poglobitve kontrastno označene.
Za talne ureditve utrjenih površin se lahko uporabljajo naslednji materiali: protiprašna asfaltna zaščita debeline
4 + 6 cm z ustrezno utrjenim spodnjim ustrojem, betonski
tlakovci, plošče iz pranega betona, granitne kocke, pesek,
kamen, lesene impregnirane kocke. Jaški za odvodnjavanje
se predvidijo iz betona ali PVC s povozno litoželezno rešetko
nosilnosti do 12 000 kg.

V. POSEBNA MERILA IN POGOJI
11. člen
Opis po posameznih funkcionalnih enotah:
Funkcionalna enota 1
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Namembnost
Površina FE A1

: javne cestne površine : 14443,00 m2

Funkcionalna enota 2
Namembnost
Površina FE A2

: javne cestne površine – cestni svet regionalne ceste R3-669/1202
: 824,00 m2

Funkcionalna enota 3
Namembnost
Površina FE A3

: javne zelene površine
: 5017,00 m2

Funkcionalna enota 4
Namembnost
Površina FE A4

: javne zelene površine
: 589,00 m2

Funkcionalna enota 5
Namembnost
Površina FE A5

: javne zelene površine
: 2533,00 m2

Funkcionalna enota 6
Namembnost:
Površina FE A6
Etažnost

: gospodarska infrastruktura (MRP)
: 904,00 m2
:P

STAVBNI OTOK A
Funkcionalna enota 7
Namembnost
Površina FE A 7
Višina
Max.horizontalni gabarit (h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna in neproizvodna dejavnost v skladu s določili 8. člena Odloka
: 3646,00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 911.50 m2
: 2188,00 m2
: ±0.00=158.40

Funkcionalna enota 8
Namembnost
Površina FE A8
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna in neproizvodna dejavnost
: 3382,00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 845.50 m2
: 2029,00 m2
: ±0.00=158.70

Funkcionalna enota 9
Namembnost:
Površina FE A 9
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna in neproizvodna dejavnost
: 3950.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 987.50 m2
: 2370,00 m2
: ±0.00=159.00

Funkcionalna enota 10
Namembnost
Površina FE A 10
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna in neproizvodna dejavnost
: 4633.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 1158.00 m2
: 2780,00 m2
: ±0.00=159.30

STAVBNI OTOK B
Funkcionalna enota 11
Namembnost
Površina FE A 11
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 3320.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 830.00 m2
: 1992,00 m2
: ±0.00=159.20

Funkcionalna enota 12
Namembnost
Površina FE A 12

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 3215.00 m2
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Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: 12 m do kapi objekta
: 804.00 m2
: 1992,00 m2
: ±0.00=159.20

Funkcionalna enota 13
Namembnost
Površina FE A 13
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 3062.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 765.50 m2
: 1837,00 m2
: ±0.00=158.60

Funkcionalna enota 14
Namembnost
Površina FE A 14
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 2885.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 721.00 m2
: 1731,00 m2
: ±0.00=158.50

Funkcionalna enota 15
Namembnost
Površina FE A 15
Višina
Max.horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 2716.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 679.00 m2
: 1629,50 m2
: ±0.00=158.20

Funkcionalna enota 16
Namembnost:
Površina FE A 16
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 2948.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 737.00 m2
: 1769,00 m2
: ±0.00=158.40

Funkcionalna enota 17
Namembnost
Površina FE A 17
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 3161.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 790.00 m2
: 1896,50 m2
: ±0.00=158.70

Funkcionalna enota 18
Namembnost: (npr.)
Površina FE A18
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna, neproizvodna in storitvena dejavnost
: 3278.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 818.80 m2
: 1967,00 m2
: ±0.00=159.00

STAVBNI OTOK C
Funkcionalna enota 19
Namembnost
Površina FE A19
Višina
Max. zazidana površina
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2784.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 696.00 m2
: 1670,50 m2
: ±0.00=158.80

Funkcionalna enota 20
Namembnost:
Površina FE A20
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2700.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 675.00 m2
: 1620,00 m2
: ±0.00=158.50
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Funkcionalna enota 21
Namembnost
Površina FE A21
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2673.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 668.00 m2
: 1604,00 m2
: ±0.00=158.20

Funkcionalna enota 22
Namembnost:
Površina FE A22
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2268.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 567.00 m2
: 1361,00 m2
: ±0.00=158.00

Funkcionalna enota 23
Namembnost
Površina FE A23
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2187.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 547.00 m2
: 1312,00 m2
: ±0.00=157.70

Funkcionalna enota 24
namembnost
Površina FE A24
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2361.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 590.00 m2
: 1416,50 m2
: ±0.00=158.00

Funkcionalna enota 25
Namembnost
Površina FE A 25
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2573.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 643.00 m2
: 1544,00 m2
: ±0.00=158.30

Funkcionalna enota 26
Namembnost
Površina FE A 26
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodno skladiščna dejavnost
: 2356.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 589.00 m2
: 1413,50 m2
: ±0.00=158.50

STAVBNI OTOK D
Funkcionalna enota 27
Namembnost
Površina FE A 27
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna dejavnost
: 2150.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 537.50 m2
: 1290,00 m2
: ±0.00=157.80

Funkcionalna enota 28
namembnost
Površina FE A 28
Višina
Max. horizontalni gabarit(h =12 m)
PF (0.6)
Kota terena

: proizvodna dejavnost
: 2295.00 m2
: 12 m do kapi objekta
: 573.50 m2
: 1377,00 m2
: ±0.00=157.50

Funkcionalna enota 29
Namembnost
Površina FE A 29
Kota terena

: gospodarska infrastruktura
: 2750.00 m2
: ±0.00=157.20
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VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
12. člen
Sistem cest
Območje zazidalnega načrta se na zahodni strani navezuje na lokalno cesto LC – 399051. Predvidena je rekonstrukcija križišča na regionalno cesto R3-669/1202 Dobruška
vas – Šentjernej. Križišče se izvede trikrako. Na kraku iz
smeri Škocjana je predviden zavijalni pas za leve zavijalce
v dolžini 20 m. Na kraku iz smeri Šentjernej je predvidena
rekonstrukcija ceste z enostransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Območje rekonstrukcije križišča je opredeljeno v situaciji. Širina voznih pasov je 3.25 m + 0.30 m
varovalnega pasu. Pas za leve zavijalce je širine 3.00 m. Za
projekt rekonstrukcije regionalne ceste si je investitor dolžan
pridobiti projektne pogoje in soglasje na podlagi za to pripravljene dokumentacije
Območje zazidalnega načrta se navezuje na lokalno
cesto preko sistema notranjih servisnih cest ceste (ceste
B, C, D), ki potekajo v prečni smeri in notranje povezovalne
ceste (cesta A), ki poteka v vzdolžni smeri.
Normalni prečni proﬁli
Normalni prečni proﬁl povezovalne ceste (cesta A):
Hodnik za pešce
2.50 m
Vozišče
2 x 2.75 m
Bankina
1.50m
NPP
9.50 m
Normalni prečni proﬁl servisnih cest (ceste B, C, D)
Hodnik za pešce
1.00 m
Vozišče
2 x 2.75 m
Hodnik za pešce
1.00 m
NPP
7.50 m
Normalni prečni proﬁl regionalne ceste je naslednji:
Berma
0.50 m
Kolesarska steza
1.75 m
Robni pas
0.30 m
Vozišče
2 x 3.25 m
Robni pas
0.30 m
Bankina
1.00 m
NPP
10.35 m
Normalni prečni proﬁl lokalne ceste je naslednji:
Bankina
1.00 m
Robni pas
0.20 m
Vozišče
2 x 2.75 m
Robni pas
0.20 m
Hodnik za pešce
1.60 m
Bankina
0.50 m
NPP
9.00 m
Sistem dostopov
Vsi uvozi do funkcionalnih enot so urejeni iz servisnih
cest. Potrebni uvozni-izvozni radiji na funkcionalne enote so
min. 10.50 m, širine 5.0 m in so prilagojeni dostavi lahkih
tovornjakov in urgentnih vozil.
Peš površine in kolesarske steze
Ob regionalni cesti je vzporedno s cesto urejena kolesarska steza. Ob lokalni cesti je enostranski hodnik za
pešce.
Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti v zunanjih ureditvah in parkirni prostori morajo biti oblikovani
brez arhitekturnih ovir. Dostopne poti morajo biti povezane z
javnimi površinami. Širina zunanjih poti in dostopov naj ne bi
bila ožja od 1.50 m.
Parkiranje
Pogoj za novogradnje je zagotovitev potrebnega števila
parkirnih mest znotraj funkcionalne enote, ki se določi v skladu s predvideno namembnostjo objektov in prostorov:
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za proizvodnjo 50–70m2 NEP/1PM
za skladišča 80–100m2 NEP/1PM
Poleg individualnih parkirnih mest znotraj funkcionalnih
enot pa je ob povezovalni cesti A predvidena ureditev skupnega parkirnega prostora za 23 avtomobilov.
Ozelenitev cest
Predvidena je ločna zelenica, ki ima značaj komunalne
zelenice vzdolž regionalne in lokalne ceste. Zelenica se
delno zasadi z enorednim visokoraslim drevjem, delno pa
zatravi.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE
Komunalna infrastruktura
13. člen
Vodovod
Oskrba območja zazidalnega načrta s sanitarno, tehnološko in požarno vodo se zagotovi preko sekundarnega
omrežja, ki se na južnem vogalu priključi na primarni vod.
Dograditev le tega poteka ob regionalni cesti R3-669/1202
Dobruška vas-Šentjernej v dolžini ca. 850 m1, do vasi Dobrava, kjer se priključi na obstoječi vod AC 250C Sračnik
– Šentjernej. Uporabljajo se litoželezne cevi duktil 150. Priključki objektov na sekundarno omrežje se izvedejo preko
vodomernih jaškov, katerih lokacija se določi v projektu zunanje ureditve za vsak posamezni objekt. Priključek izvede
Komunala Novo mesto.
Predvideno javno hidrantno omrežje se priključi na javno vodovodno omrežje s premerom cevi DN 100, minimalnim
tlakom 2.5 bara, 10 l/sek.
Predvidena poraba vode:
– na zaposlenega v gospodarstvu = 133 l z planirano
izgubo 15%.
– tehnološka voda v proizvodni obrti = 100l / dan
– požarna voda 7 hidrantov 10l/sek.
14. člen
Kanalizacija
Predviden je ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih
vod ter meteornih vod. Odvodnjavanje komunalne odpadne
vode poteka preko kanalizacijskega omrežja z revizijskimi jaški
v malo čistilno napravo locirano na funkcionalni enoti A 29.
Odvajanje cestne meteorne vode se preko požiralnikov z usedalnikom vodi do centralnega lovilca olj. Tako očiščena voda se
veže na že obstoječ vod, ki poteka vzdolž melioracijskega jarka
in se izliva v potok Mlaka. Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije
se upoštevajo določila Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 29/01), Pravilnika
o javni kanalizaciji v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 30/01),
Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št.
76/00) Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) in Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
15. člen
Fekalna kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode. Fekalno kanalizacijo cone
izvedemo v obliki krakov z zbiralnim kanalom, ki poteka po
robu cestišča v povprečni globini 1,50 m. Kanalizacija se vodi
do predvidene male čistilne naprave, tri- ali večprekatne pretočne greznice, locirane na zemljišču FE A 29, katere čiščenje
se izvaja po aerobnem biološkem postopku preko ﬁltrskih
jarkov. Minimalna dolžina ﬁltrskih jarkov mora znašati min. 6m
/PE, dolžina enega kraka pa ne sme presegati 30 m.
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Pri dimenzioniranju kanalizacije se upošteva poraba
vode zaradi tehnologije in št. zaposlenih, minimalni presek
cevi 200. Kanalizacija mora biti vodonepropustna, minimalni
padec cevi je 5 promilov ali 2 promila, kolikor je zagotovljeno
spiranje cevi, maksimalni padec cevi je lahko 60 promilov.
Za izračun obremenitve male čistilne naprave z dotokom do
8 m3/d so merodajni parametri porabe odpadne vode 150
l / priključenega prebivalca in maksimalna urna poraba, ki
znaša 1/10 dnevne porabe odpadne vode oziroma poraba
zaradi tehnologije in števila zaposlenih. Tehnološka odpadna
voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 4.000 m3,
hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne
presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi
ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi 2
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) se odvaja
na isti način kot komunalna odpadna voda. Kolikor je predvidena poraba vode večja, je pri dimenzioniranju potrebno to
upoštevati. Pri projektiranju in izvedbi malih čistilnih naprav
je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 103/02), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96), Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list RS, št. 10/85). Po izgradnji centralne čistilne naprave je predvidena izgradnja spojnega kanala, ki se preko
revizijskega jaška na južnem vogalu priključi na primarno
kanalizacijsko omrežje.
16. člen
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode ločeno zbiramo v meteorni kanalizaciji,
ki poteka ob notranjih servisnih cestah preko požiralnikov in
usedalnikov v meteorno kanalizacijo, ki se priključuje na odvodni melioracijski jarek z izpustom v potok Mlaka. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati meteorne vode iz parkirišč,
cest in platojev preko lovilcev olj in maščob in meteorne vode
iz streh in nadstrešnic. Pri projektiranju in dimenzioniranju
kanala se uporabljajo podatki Hidrometeorološkega zavoda
RS Slovenije Ljubljana za opazovano obdobje 6 let, in sicer
hidrometeorološke postaje Novo mesto.Pri izračunu količin
odpadnih voda se upošteva koeﬁciente odtoka:
– l = 0,10 za zelene zazidane površine s tlakovanimi
dvorišči in vrtovi (velja za strnjena naselja)
– l = 0,70 za tlakovane in ne zalite fuge tlakovcev
– l = 0,90 za asfaltirane površine.
17. člen
Oskrba s plinom
Ob jugovzhodnem robu zazidalnega načrta Dobruška
gmajna poteka plinovod 50 bar zemeljskega plina M4, MRP
Krško- MRP Novo mesto, premera 400 mm. Predvidena merilno regulacijska postaja MRP Dobruška vas, katere izhodni
tlak zemeljskega plina bo 4 bar, bo projektirana v skladu s
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01). Iz te MRP se bodo predvidoma napajali
s plinom: Strešnik, zazidalno območje Dobruška gmajna,
Škocjan in Šentjernej. Izstopni plinovodi bodo potekali znotraj
ali ob robu zazidalnega območja ob regionalni cesti in bodo
projektirani v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št.
26/02). Predvidoma bo območje ZN napajano z odoriranim
zemeljskim plinom po plinovodu DN 125, ki bo potekal znotraj
zazidalnega območja.
18. člen
Odstranjevanje odpadkov
Zbirna mesta za komunalne odpadke, ki nastajajo z redno dejavnostjo, se nahajajo znotraj posamezne funkcionalne
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enote. Biti morajo na tlakovani površini zaščiteni z nadstrešnico ter opremljena z vodo za občasno čiščenje in z odtokom
preko lovilca olj in maščob. Skladiščenje odpadkov, ki so
namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, in zbiranje in začasno hranjenje ločenih frakcij je predvideno na tlakovanem
in pokritem prostoru, dostopnem po lokalni cesti L 5883, s
tem da količina začasno skladiščenih odpadkov, ne presega
količine odpadkov, ki zaradi delovanja nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev. Zbiranje, skladiščenje in prevzem
odpadkov se bo vršilo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98)
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01)
– Pravilnik z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03)
– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.
5/00)
– Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 3/03)
– Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 105/00)
– Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
št. 85/98).
19. člen
Elektrika
Območje je v bližini TP Dobruška vas 1 v bližini vhoda v
Kompleks Strešnik. Predvidi se postavitev nove trafo postaje
ustrezne moči. Dovodni 20 kV daljnovod se v obravnavanem
območju kablira.
Elektroenergetsko omrežje v zazidalnem območju se
izvede kablirano in sicer se za glavni razvod ob cesti predvidi
elektrokabelska kanalizacija iz PVC cevi 160. Število cevi
je odvisno od planiranih potreb objektov, z upoštevanjem
rezerve 1 cevi. Od trafo postaje se posamezne kable najprej
uvede v kanalizacijo, nato pa preko križnih jaškov zemeljsko
do merilnih mest posameznih parcel. Upoštevamo, da se na
en kabel priključuje štiri objekte, tako da se od trafo postaje
upošteva celoten kabel brez vmesne razdelilne omarice.
Dimenzioniranje trafo postaje
Za dimenzioniranje trafo postaje upoštevamo: 23 parcel
x 25kW = 575 kW.
Predvidi se tipska trafo postaja IMPTEN 630 kVA, 6/24,
20/0,4 kV
Elektrokabelska kanalizacija
Elektrokabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi
preseka 160 rdeče barve. Kanalizacijo se polaga v globino
80 cm na posteljico iz presejanega peska ali sipke zemlje.
40 cm nad kablom se položi opozorilni trak POZOR ELEKRO
KABEL. Cevi se pri prehodih pod cestiščem obbetonirajo s
pustim betonom. Jaške se projektira na razdaljo 40 m, po
potrebi se lahko ta razdalja poveča.
Visoko napetostni razvod
Za dovodni kabel se upošteva kabel XHP-49-A 3x
(1x150/25 mm2), zankasto napajanje. Kabel poteka od trafo
postaje Dobruška vas 1 po kabelski kanalizaciji do trafo postaje ureditvenega načrta, ter se zankasto zaključi na VN
omrežju.
Nizkonapetostno omrežje
Za nizkonapetostno omrežje se predvidi kabel PPOO
4x150 + 2.5 mm2. Kabli se izvedejo direktno iz trafo postaje
v kabelski kanalizaciji in se zaključijo na kabelskih omaricah,
katere se namesti pri jaških v zelenici na meji ob cesti. Na en
objekt se računa eno odjemno mesto za stanovanje in eno
za poslovni del.
NN razvod vodimo do posameznih kabelskih omaric v
kabelski kanalizaciji skozi kabelske jaške. Minimalni odmiki
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od sosednjih komunalnih vodov in naprav je 1.00 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste komunalnega voda,
ki ga križamo. Kabel polagamo v globino 0.80 m. Kabelska
trasa se na koncu označi s smernimi kamni z oznako »EK«
postavljeni po detajlu vgradnje.
20. člen
Javna razsvetljava
V območju ureditvenega načrta je predvidena klasična
javna razsvetljava. Merilno stikalna omarica se postavi v
zelenici v bližini TP. Od nje se izvede razvod s kabli PPOOy
5x10 mm2 do posameznih priključnih sponk v kandelabrih.
Kandelabri so toplo cinkani KORS, ob regionalni cesti višine
8 m, v samem ureditvenem območju na višini 5 m. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav,
medsebojno oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 38 m ob
regionalni cesti, v naselju do razdalje 30 m.
Zaščitni ukrep
Zaščita pred neposrednim dotikom je izvedena s pretokovno zaščito (taljivimi in avtomatskimi varovalkami). Razvod
električnih kablov po JUS N.B2.741 je predviden po TN-S
sistemu.
Ozemljitev kandelabrov se izvede z ozemljilom s pocinkanim valjancem FeZN 25 x mm, katerega se polaga v zemlji
ob kabelski kanalizaciji. Na ozemljilo se spoji tudi ničelna in
zaščitna zbiralka v kabelski omarici. Valjanec ob kablih se
poveže z ozemljili objektov.
21. člen
TK omrežje
TK omrežje se bo navezalo na ATC Škocjan. Pri vhodu
v tovarno Strešnik se priključi na predvideno povezavo z
optičnim kablom v kabelskem jašku. Kabel vodimo v kabelski
kanalizaciji s cevmi PVC ﬁ 110 rumene barve do nove telefonske centrale v sklopu zazidalnega načrta. Od centrale se
izvede razvod do posameznih enot v kabelski kanalizaciji izvedenimi s cevmi 2x ﬁ 50 v zemlji 0,8 m globoko. 40 cm nad
cevjo se položi opozorilni trak POZOR TELEKOM KABEL.
Odcepi do objektov se izvedejo z odcepno sponko v
kabelskem jašku, na objektu se montira kabelska omarica
s Krone letvico in zaščito. Za vsak objekt predvidimo dva
samostojna priključka. Skupaj 50 priključkov.
TK omrežje izvedemo pod zemljo kabelsko. Pri prehodih pod utrjenimi površinami se kabel zaščiti s PVC cevjo.
Minimalni horizontalni odmik od ostalih komunalnih vodov in
naprav mora biti 1,00 m, vertikalni odmik od drugih komunalnih vodov mora biti 0.30 m, TK kabel se pri tem zaščiti
s PVC cevjo. Pri križanju z električnim kablom se TK kabel
zaščiti z LTŽ cevjo.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OBMOČJA
22. člen
Splošne določbe
Za vse posege v prostor oziroma za vse objekte z vplivi
na okolje, se izdela poročilo o vplivih na okolje v skladu s
55. in 56. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93).
Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe
objektov, s tem da je investitor dolžan upoštevati Uredbo
o emisiji snovi v zrak in nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 73/94, 70/96) in Odlok o organiziranju in
izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 91/99).
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Varstvo pred hrupom
Se izvaja skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in Uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in
življenskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96). Vir hrupa predstavlja objekt ali naprava, katerega uporaba ali obratovanje
povzroča v okolju stalen ali občasen hrup in je predvsem:
industrijski, obrtni ali drug proizvodni objet ali naprava, ….
Za obravnavano območje to je območje brez stanovanj,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji,
transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim
komunalnim dejavnostim velja IV. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljevanju: IV območje).
Predpisane mejne dnevne in nočne ravni za posamezno območje
– kritična dnevna raven Ld za IV. Območje: 70 (dBA)
– kritična nočna raven Ln za IV. Območje: 70 (dBA)
kritične dnevne in nočne ravni za posamezna območja
– nočna raven Ln = 70 (dBA)
mejne dnevne in nočne ravni za posamezni vir hrupa v
posameznem območju
– nočna raven Ln = 68 (dBA)
– dnevna raven Ld = 68 (dBA)
mejne konične ravni za posamezna območja
– nočna raven Ln (od 22. do 6.)= 90 (dBA)
– dnevna raven Ld (od 6. do 22.)= 90 (dBA)
IX. POGOJI ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM
23. člen
Splošne določbe
V postopku priprave strokovnega gradiva za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora biti izdelana strokovna požarnostna ocena.
Intervencijske poti in površine
Do vseh predvidenih objektov v območju mora biti
zagotovljen dostop in prostor za delovanje intervencijskih
vozil. Širina intervencijskih poti na mestih potrebnih za delovanje intervencijskih vozil mora biti najmanj 3,5 m utrjene
površine z uvoznim radijem 20.0 m, oziroma širine 5.00 m
z uvoznim radijem 10.50 m in 2 m površine brez zaprek, na
dostopih pa minimalno 3 m. Odmiki poti od objektov morajo
biti 3 do 9 m. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. Zasaditve med intervencijskimi
potmi in objekti so lahko izvedene kot nizke grmovnice ali
manjše oblikovano drevje, zasajeno na medsebojni razdalji
večji od 8 m.
Požarno varni odmiki morajo zadovoljevati preprečevanje požara na sosednje objekte. Požar se širi na sosednje
objekte s sevanjem.(3.8 m) = 168 kW/m2 (= sevanju telesa
1100 C)/ 3.8 x 3.8 = 11.6 kW/m2 => min odmik med objekti
je 4 m.
Voda za gašenje
Ob upoštevanju Pravilnika o teh. normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91)
je potrebno zagotoviti min. 10 l požarne vode / sek (kar zahteva min. 2 NH), tlak v ceveh 2.5 bara, premer cevi DN 90
mm.
Hidrantno omrežje
Zgrajeno mora biti krožno protipožarno hidrantno
omrežje z ustreznim številom hidrantov
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X. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
24. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS,
št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. Stopnje
lestvice Mercalli – Cancan-Seiberg in Pravilnika o tehničnih
normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih
območjih (Uradni list SFRJ, št. 31/81, dopolnjen Uradni list
SFRJ, št. 49/82, 52/90).
XI. TOLERANCE
25. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v skladu s 6. in 7. členom tega odloka, in sicer v smislu
združevanja funkcionalnih enot znotraj posameznega stavbnega otoka, s tem da indeks pozidanosti gradbene parcele
ne preseže FP < 0.6 oziroma 0.7 glede rabe prostora funkcionalne enote.
Odstopanje višine absolutnih in relativnih kot objektov in
terena se uskladi z rezultati obveznih geotehničnih raziskav
stabilnosti tal in ne preseže 0.5 m od predvidenih kot znotraj
posameznih stavbnih otokov.
XII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
Dinamika izvajanja zazidalnega načrta je odvisna od
dinamike opremljanja zemljišča za gradnjo. Lahko se izvaja
fazno po stavbnih otokih ali znotraj posamezne funkcionalne
enote. Zaključeno fazo predstavljajo objekti z zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo.
1. faza: izgradnja omrežja komunalne in prometne infrastrukture
2. faza: izgradnja posameznih objektov znotraj funkcionalnih enot
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
27. člen
1. Pred izvajanjem določb zazidalnega načrta je potrebno opremiti zemljišče za gradnjo, ki ga zagotavlja občina
oziroma investitor v skladu z urbanistično pogodbo. Gradnjo
komunalne infrastrukture predstavlja: izgradnja primarnega
vodovodnega omrežja v izmeri cca. 650 m, izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja s priključkom na malo
čistilno napravo FE 29, postavitev trafo postaje IMPTEN
630kVA ter postavitev telefonske centrale
2. Urejanje območja je potrebno vršiti z geomehanskim
nadzorom in s kontrolo kvalitete vgrajevanja materialov.
3. Za vse posege je v skladu s 234. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) za izdajo gradbenega dovoljenja potrebno izdelati:
1.1. zazidalno situacijo iz zazidalnega načrta, ki prikazuje gradbeno parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo
velikost, namembnost, oblikovanje in odmike od sosednjih
parcel ter komunalne priključke,
1.2. mnenja, ki so jih pristojni projektno soglasodajalci
dali k lokacijskemu načrtu, z opisom, kako se jih je pri izdelavi
upoštevalo,
1.3. ustrezne načrte v skladu s 3 točko 58. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
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XIV. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Upravni enoti Novo mesto
– Občinski upravi občine Škocjan.
29. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojna inšpekcijska služba.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00303-0002/2002
Škocjan, dne 25. avgusta 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

ZAGORJE OB SAVI
203.

Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih
cest v Občini Zagorje ob Savi

Občinski svet občine Zagorje ob Savi je na podlagi
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94), 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni
list RS, št. 62/98), 3., 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/02), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03), in 11., 13. in 27. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99),
na 13. redni seji dne 31. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest
v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se opredeli način in pogoji izvajanja
gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih
javnih cest na območju Občine Zagorje ob Savi.
2. člen
S tem odlokom je opredeljeno redno letno vzdrževanje
javnih cest in zimske službe na celotnem območju Občine
Zagorje ob Savi. Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo
javne ceste in varnost prometa na njih.
Javne ceste so državne in občinske ceste.
Občinske ceste na območju Občine Zagorje ob Savi
po tem odloku so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot
državne ceste.
Občinske ceste so po Odloku o kategorizaciji občinskih
cest kategorizirane na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC)
in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest je pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe, ki mora biti
tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje
te dejavnosti.
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Po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini
Zagorje ob Savi je izvajalec gospodarske javne službe, iz
prejšnjega člena, KOP Javno komunalno podjetje Zagorje ob
Savi d.o.o., če ni z odlokom drugače določeno.
4. člen
Občina Zagorje ob Savi s tem odlokom in v skladu s
7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/02), določa za
izvajalca:
1. urejanje lokalnih cest na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi izvaja KOP, Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi d.o.o. razen na območju KS Izlake in KS
Kisovec,
2. urejanje javnih poti, površin za pešce, parkirišč v mestu Zagorje ob Savi izvaja KOP, Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi d.o.o.,
3. urejanje lokalnih cest, urejanje površin za pešce, parkirišč na območju KS Kisovec in KS Izlake izvajajo krajevne
skupnosti,
4. urejanje javnih poti na območju Občine Zagorje ob
Savi izvajajo krajevne skupnosti, na svojem območju, razen
javnih poti pod točko 1., 2. tega člena.
5. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega:
1. vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v
dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest
in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih nesrečah,
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih
prometnih in varnostnih lastnosti.
6. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu
voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno kdaj in katera
dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja
materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi
pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna
dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po
možnosti brez omejitev prometa.
Krajevne skupnosti iz točke 4., 4. člena tega odloka so
dolžne, na podlagi predpisov o vzdrževanju cest in v skladu
z razpoložljivimi sredstvi, zagotavljati ustrezni nivo vzdrževanja cest.
Finančna sredstva za plačilo vzdrževanja občinskih cest
se zagotovijo v občinskem proračunu.
7. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je
letni program vzdrževanja in izvedbeni program vzdrževanja
občinskih cest. Na predlog župana sprejme Občinski svet
občine Zagorje ob Savi vsakoletni program vzdrževanja.
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest izdela skupaj
z izvajalcem strokovna služba občine, potrdi pa ga župan
Občine Zagorje ob Savi. Način plačila opravljenega dela izvajalca se določi z letno pogodbo.
Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestne vegetacije,
8. čiščenje cest,
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9. redno vzdrževanje cestnih objektov,
10. zagotavljanje preglednosti,
11. intervencijski ukrepi,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
13. zimska služba.
Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša
ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede
na stopnjo dotrajanosti in poškodovanosti cest ter glede na
potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti,
njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa.
1. Pregledniška služba
8. člen
Pregledniška služba je dolžna nadzorovati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej. Pregledniška služba vrši svoje delo na lokalnih cestah in javnih
poteh enkrat tedensko v letnem času. V obdobju neugodnih
vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo
cesto ali promet na njej, je treba pogostost pregledov izvesti
enkrat na dan. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo
vremenske razmere ali ko preneha nevarnost zaradi katere
je lahko ogrožena varnost preglednika. Pregledniška služba
je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte,
pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega
pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter
varnost prometa.
9. člen
Naloge pregledniške službe so naslednje:
1. pregleduje prometno signalizacijo ter sproti odpravlja
pomanjkljivosti. V primeru, da ne more takoj odpraviti napake
o tem obvesti lastnika ceste;
2. iz vozišča odstrani nevarne odpadke (kamenje, raztreseni tovor ipd.). Za povožene živali izvajalec pregledniške
službe naroči odstranitev pri pooblaščeni organizaciji;
3. čisti vtočne jaške, litoželezne mreže in iztoke iz muld,
ter kontrolira vse sisteme odvodnjavanja na cestah;
4. krpa posamezne nevarne udarne jame na asfaltu in
makadamu;
5. naroča začetek pluženja in posipanja v zimskem
času;
6. izvaja nadzor nad izvajalci pluženja cest v zimskem
času;
7. lastnika ceste obvešča o povzročeni škodi, ki je bila
napravljena na cesti, objektih in napravah ter prometni signalizaciji;
8. kontrolira gradnjo v varovalnem pasu ceste in o nepravilnostih pisno obvešča lastnika ceste;
9. vodi dnevnik pregleda ceste in ga v roku treh dni po
pregledu ceste dostavi lastniku ceste;
10. za opravljanje nalog pregledniške službe od točke 1
do 6 tega člena, mora imeti preglednik ustrezno vozilo.
2. Redno vzdrževanje prometnih površin
10. člen
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to
racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg,
rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom
ter popravila drugih podobnih poškodb. Prometne površine
morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in ne-
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oviran promet. Poškodbe prometnih površin se popravljajo
praviloma z enakim materialom, iz katerega je obstoječa
konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih
ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno
popravijo tudi z drugim.
3. Redno vzdrževanje bankin
11. člen
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati
odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji
kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in
dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter
cestne naprave in ureditve na bankinah.
4. Redno vzdrževanje odvodnjavanja
12. člen
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih
in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako,
da ne puščajo da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z
vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvodnjavanje vode.
5. Redno vzdrževanje brežin
13. člen
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika,
da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material
ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna
vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za
zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je
zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
6. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
14. člen
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ter popravila
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno
vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in predpisa o
prometni signalizaciji in opremi cest.
7. Redno vzdrževanje vegetacije
15. člen
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo
kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost proﬁl ceste in predpisana preglednost, da
sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so
vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi
drevesa v bližini ceste, ki lahko ogrožajo cesto in promet na
njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi
najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu
s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti
vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
8. Čiščenje cest
16. člen
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani
vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.
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9. Redno vzdrževanje cestnih objektov
18. člen
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo
vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:
1. prometnih površin prostora in prometne opreme na
objektu,
2. prostora neposredno okoli objekta,
3. naprav za odvodnjavanje,
4. naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko
ogroža objekt ali promet, in manjša popravila,
5. poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
6. posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila
zaščitne plasti armature itd.).
7. protikorozijske zaščite,
8. hidroizolacije in odvodnjavanja,
9. izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
10. intervencijski ukrepi.
10. Zagotavljanje preglednosti
18. člen
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom
in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma,
če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere
zagotovljena največja možna preglednost.
11. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil
19. člen
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase
in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec
rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.
12. Intervencijski ukrepi
20. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti
strokovno službo Občine Zagorje ob Savi, kadar je ogrožen
ali oviran promet pa tudi policijo. Pri naravnih nesrečah, kot
so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih
prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti) zaradi
katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko
pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.
Če to ni mogoče je dolžan:
1. označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
2. izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
3. vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
21. člen
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca vzdrževanja
cest ter Občine Zagorje ob Savi se uredijo z vsakoletno pogodbo. V pogodbi se določi tudi cena storitev, ki se oblikuje
na predlog izvajalca, potrdi pa jo župan Občine Zagorje ob
Savi.
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22. člen
Vzdrževalec cest je dolžan vsako leto do 30. marca izdelati načrt vzdrževanja cest, ki obsega popis vseh površin
in objektov, na katerih se izvaja vzdrževanje občinskih cest
in ga predloži Občini Zagorje ob Savi v potrditev. Z načrtom
vzdrževanja cest se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala in način
uporabe teh sredstev.
23. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja mora biti zavarovan proti
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
24. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora ob
stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za
varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest,
– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda
ne more takoj odpraviti,
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbo ceste,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na
občinskih cestah,
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme,
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti
cest.
25. člen
Izvajalec ima pri izvajanju vzdrževanja in organiziranju
obnavljanja občinskih cest zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za normalno stanje cestnega omrežja in cestnih naprav,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave iz določil
tega odloka,
– posredovati podatke za vodenje banke cestnih podatkov in ostale evidence,
– posredovati podatke za izdajanje mnenj oziroma soglasij,
– sistematično pregledovati cestno omrežje ter skrbeti
za čimhitrejše odpravljanje vseh napak,
– organizirati zaščito objektov in naprav občinskih javnih
cest.

nja,

26. člen
Občina Zagorje ob Savi ima naslednje obveznosti:
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževa-

– obravnavati poročila izvajalca o stanju občinskih javnih cest in predlogih za njegovo izboljšanje,
– izdajati mnenje k ceni storitve, ki jih oblikuje in predlaga izvajalec,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
13. Zimska služba
27. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
– osipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z občinskih cest,
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih
površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstra-
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njevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari na občinskih cestah,
– pluženje in odvoz snega iz avtobusnih postajališč,
križišč in prehodov za pešce,
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije
in požarno varnost,
– čiščenje odtokov, uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti o stanju cest,
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet
na cestah.
28. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se opravlja zimska
služba v skladu s 4. in 5. členom tega odloka.
Izvajalci zimske službe lahko za pomoč pridobijo podizvajalce – pravne ali ﬁzične osebe. Podizvajalce zimske
službe na podlagi zbranih ponudb izberejo izvajalci zimske
službe, Občina Zagorje ob Savi pa mora k izboru dati soglasje.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalcev zimske
službe ter Občine Zagorje ob Savi se uredijo s pogodbo.
29. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh
površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga
predloži Občini Zagorje ob Savi v potrditev.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se
določi:
– vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge
opreme, delavcev in materiala,
– način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih
javnih površin,
– prednostni vrstni red posipanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov,
– organizacijo stalne dežurne službe,
– odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor,
– nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
30. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. da izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev strokovni službi Občine Zagorje ob Savi,
2. da redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za
zimsko službo,
3. da skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega
materiala in soli,
4. da uvaja ekološko primernejše postopke in materiale
za posipavanje,
5. da izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu in načrt
prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
6. da posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno
tudi preventivno posipanje, se posipa še ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
7. da prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg,
ko ga zapade 15 cm na cestišču. V izjemnih primerih, pristojni delavec občinske uprave, odredi pričetek odstranjevanja
snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot jo določeno v
prejšnjem odstavku,
8. da organizira 24-urno stalno dežurno službo (pričetek, trajanje in konec dežurne službe (pripravljenost) pisno
določi strokovna služba Občine Zagorje ob Savi),
9. da izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje,
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31. člen
Sneg mora biti odstranjen:
1. s pločnikov tako, da je kjer dopuščajo razmere, širok
min 0,8 m,
2. z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere, širok min 2,5 m.
Sneg mora biti odstranjen 24 ur po prenehanju sneženja
iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz 30. člena tega odloka.
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni površini.
32. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo, peskom ali mešanico soli in peska.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
33. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati
na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s
tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.
34. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah
župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Zagorje ob
Savi. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe
prevzame občinski štab za civilno zaščito.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zimske službe opravlja strokovna služba Občinske uprave občine Zagorje ob Savi. Strokovna služba opravlja:
1. kvalitativni in količinski nadzor,
2. odloča o odstopanjih pri izvajanju načrta zimske službe.
36. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno uporablja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS,
št. 62/98).
37. člen
Izvajalec vzdrževanja mora pristojni strokovni službi
kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti
delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in
evidence v zvezi z izvajanjem rednega vzdrževanja. Nadzor
je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja, izvajati pa se
mora praviloma le v poslovnem času izvajalca. O nadzoru
se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca
in strokovne službe Občine Zagorje ob Savi. Župan Občine
Zagorje ob Savi, lahko za nadzor nad izvajanjem vzdrževanja
pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, izvajalec gospodarske javne službe, pristojni upravni organ občinske uprave in komunalna nadzorna
služba Občine Zagorje ob Savi.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 012-1/2003
Zagorje ob Savi, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

204.

Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00, 42/03 in 71/04), Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije 2004–2006 (sprejeto na 98.
dopisni seji Vlade Republike Slovenije, dne 26. 3. 2004), ter
letnih pogodb o izvajanju štipendiranja na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Zagorje ob Savi, sklenjenih med Agencijo RS za regionalni
razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o., je Regionalni
center za razvoj d.o.o., sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju štipendij na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje in Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi letnih pogodb o izvajanju štipendiranja na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjenih med Agencijo RS
za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o.
(v nadaljevanju: pogodba), je naloga Regionalnega centra
za razvoj d.o.o., izdelati analizo in ugotoviti deﬁcitarnost
poklicev v Zasavski regiji, Pravilnik o dodeljevanju štipendij
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, izvesti javni razpis ter
izvajati štipendiranje izbranih štipendistov.
2. člen
Po tem pravilniku je na podlagi pooblastila iz pogodbe,
navedene v prejšnjem členu tega pravilnika, štipenditor Regionalni center za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR).
3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje
pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja, obveznosti štipendistov ter posledice v primeru, da štipendist
ne izpolnjuje svojih obveznosti.
4. člen
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim podiplomskim študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v
eni izmed zasavskih organizacij.
5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deﬁcitarne poklice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizacijah,
ki imajo sedež na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki jih ni na trgu dela – deﬁcitarne poklice, določa Analiza
zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po
štipendiranju v Zasavju. Za deﬁcitarne poklice se štejejo tudi
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tisti poklici, ki niso zajeti v Analizi zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju,
temveč so izkazani z letnimi potrebami zasavskih podjetij in
organizacij.

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.

II. MERILA IN POGOJI

12. člen
V času podiplomskega magistrskega študija se lahko
štipendije izplačujejo največ dve leti (eno študijsko leto za 1.
letnik in eno študijsko leto za 2. letnik magisterija) in prav tako
za doktorski študij, in sicer v višini 100% zajamčene plače v
Republiki Sloveniji.

6. člen
Kolikor bi navedene pogoje izpolnjevalo več kandidatov,
kot bo na razpolago sredstev, bodo prednost pri izboru – ob
upoštevanju deﬁcitarnosti – imeli tisti kandidati, ki bodo imeli
s katero izmed organizacij v Zasavju sklenjen dogovor, da se
bodo po končanem študiju zaposlili v tej organizaciji za najmanj toliko časa, kolikor bodo prejemali štipendijo (dogovor
izkaže kandidat z ustreznim dokazilom), izmed teh oziroma
preostalih kandidatov pa tisti, ki bodo višje ocenjeni pri naslednjih merilih:
– povprečna ocena
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
7. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjega
strokovnega, visokošolskega strokovnega, univerzitetnega
ali podiplomskega študija, ki se izobražujejo po dodiplomskih
ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo
doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26
let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev
pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno
diplomo višješolskega strokovnega, visokošolskega strokovnega, univerzitetnega ali podiplomskega študija.
8. člen
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo,
– ni državljan Republike Slovenije.
9. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za
dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki
Sloveniji.
10. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku
zviša za 3% zajamčene plače.
11. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka 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.

13. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do
50% zajamčene plače.
III. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
14. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za
vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
celotno študijsko leto.
15. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega
staža, vendar največ eno študijsko leto.
16. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem
letu, najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril
iz tega pravilnika.
17. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– opravlja 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
18. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov ali materinstva na osnovi zdravniškega
spričevala;
– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku
študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 16. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim
študijskim letom.
19. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom
roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu
z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,

Stran

424 /

Št.

7 / 25. 1. 2005

– zaključil študij,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 17. členom tega pravilnika.
20. 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. O vračilu štipendije
odloči direktor RCR na predlog strokovne komisije.
21. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju
delal v eni izmed organizacij v Zasavski regiji vsaj toliko
časa, kolikor je prejemal štipendijo. Kolikor štipendist zapusti
organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za
preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven Zasavske regije.
22. 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.
23. člen
Obveznost štipendista je, da aktivno sodeluje pri pridobivanju potencialnih organizacij za izvajanje obvezne prakse,
pripravništva in kasnejše redne zaposlitve, kar dokazuje s tripartitno pogodbo, podpisano med organizacijo, štipendistom
in regionalno razvojno agencijo.
24. 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 štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj
časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista,
njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo
na opustitev izobraževanja.
25. člen
S podpisom pogodbe o štipendiranju se je štipendist
dolžan udeleževati aktivnosti, ki se organizirajo v okviru
Kluba študentov Regionalnega centra za razvoj d.o.o. in si
pridobi pravico, da lahko postane član tega kluba.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
26. člen
Štipendije po tem pravilniku se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi RCR pred začetkom prihajajočega
študijskega leta.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano
dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje
o dodelitvi štipendije.
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27. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do
štipendij, je mogoče dvigniti na RCR, v lokalnih podjetniških centrih ali na Oddelkih za družbene dejavnosti občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
28. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Agencija RS za regionalni
razvoj. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so:
predstavnik Agencije RS za regionalni razvoj; Zavoda RS za
zaposlovanje, Območne službe Trbovlje; Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve in RCR.
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 predsednik in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. 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.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede
podelitve štipendij.
29. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora,
ki ga mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema sklepa.
O ugovoru odloča direktor RCR na predlog strokovne
komisije. Odločitev je dokončna.
30. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani
štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Kolikor se pristojnost opravljanja nalog s področja regionalnega razvoja prenese iz Agencije RS za regionalni
razvoj na drug organ, ta organ v tem pravilniku nadomesti
Agencijo RS za regionalni razvoj. V tem primeru ostanejo
določila pravilnika še naprej v veljavi in pravilnika ni potrebno
spreminjati.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje
ob Savi, (Uradni list RS, št. 90/04).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Zagorje ob Savi, dne 29. decembra 2004.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Direktor
Tomo Garantini l. r.
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ŽELEZNIKI
205.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v Občini Železniki

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport, kulturo in turizem Občine Železniki« (Uradni list RS, št. 40/02, 14/04) ter 19. členom Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet občine
Železniki na 16. redni seji dne 22. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje športnih programov
v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 30/04) se v točki 1. Merila
za izbor in ﬁnančno vrednotenje se v podtočki 1.2.2. Športna
vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, podtočke 1., 2., in 3., spremenijo tako, da se glasijo:
»1. cicibani – cicibanke: največ 160 ur,
2. mlajši dečki – deklice, največ 280 ur,
3. starejši dečki – starejše deklice, največ 280 ur.«
2. člen
V točki 1. Merila za izbor in ﬁnančno vrednotenje se v
podtočki 1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v tretjem odstavku podtočki 1. in 2.
spremenita tako, da se glasita:
»1. kadeti – kadetinje, največ 300 ur,
2. mladinci – mladinke, največ 300 ur.«
3. člen
Točka 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in kakovost dosežkov – točkovni sistem za razvrstitev individualnih in kolektivnih športnih panog se spremeni
tako, da se glasi: »Merila za razvrstitev športnih panog glede
na razširjenost in kakovost dosežkov.«
4. člen
Znotraj točke 2. Merila za razvrstitev športnih panog
glede na razširjenost in kakovost dosežkov, se črtata podtočki 1 in 2.
5. člen
V točki 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in kakovost dosežkov, se doda podtočka 1. Razdelitev športnih panog v skupine:
– skupina 1 (nogomet, smučanje, rokomet, atletika);
višina soﬁnanciranja je 60%,
– skupina 2 (sankanje, strelstvo); višina soﬁnanciranja
je 45%,
– skupina 3 (konjeništvo, kegljanje, jadralno padalstvo);
višina soﬁnanciranja je 30%,
– skupina 4; vsaka nova panoga se soﬁnancira 20%.
6. člen
V točki 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in kakovost dosežkov, se podtočka 3. preimenuje
v podtočko 2 in se spremeni tako, da se glasi: »Višina soﬁnanciranja posameznih postavk:
a) vrednost ure za strokovni kader:
– diplomanti Fakultete za šport
– vodja programa s strokovno izobrazbo
– vodja programa brez strokovne izobrazbe

20 točk
15 točk
10 točk
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b) vrednost ure za najem objekta:
– telovadnica
– dvorana
– kegljaška steza
– letna karta smučanje
– bazen – letna karta
– drugi objekti – po računih 1.000 SIT=
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23 točk
65 točk
8 točk
640 točk
150 točk
10 točk

Pri programih, kjer se soﬁnancira do 80-urni program, je
soﬁnanciranje ene ure 1/3 predvidenih točk vrednosti ure.«
7. člen
V točki 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in kakovost dosežkov, se podtočka 4. preimenuje
v podtočko 3 in se črta stavek: »Metodologija izračuna je
enaka kot pri registriranih tekmovalcih« in se namesto tega
doda: »Število članov vseh rekreativnih društev se deli s
številom društev.«
8. člen
V točki 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in kakovost dosežkov, se v 5. podtočki, deveti
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za najemnino objekta izven Občine Železniki se zniža
soﬁnanciranje za 50%« in se doda deseti odstavek, ki se
glasi:
»Za letne karte za vsa slovenska smučišča se soﬁnanciranje smučarskih vozovnic zniža za 25%.«
Podtočka 5 se spremeni v podtočko 4, pri čemer se
preštevilčijo vse ostale podtočke (5, 6 in 7).
9. člen
V točki 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede
na razširjenost in kakovost dosežkov, se doda 8. podtočka,
ki se glasi:
»Za izvedbo celotnega letnega programa športa posameznega društva mora vsako društvo zagotoviti najmanj
50% lastnih sredstev, drugače se soﬁnanciranje zmanjša za
višino sorazmernega deleža.«
10. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-249
Železniki, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

VLADA
206.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo

Na podlagi 3., 6. in 7. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04
in 139/04), četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04
– ZDavP-1, 70/04 – popr. in 139/04), četrte alinee tretjega
odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene
prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in
82/97 – odl. US) in 9. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 123/04)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1. člen
V Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 142/04) se v Prilogi 1 v stolpcu »Država oziroma
ozemlje« pri državi »Grčija« v prvi alinei za besedo »Atene«
doda ločilo vejica in beseda »Solun«.
V stolpcu »Znesek dnevnice v ameriških dolarjih ($) ali
v evrih (€)« se pri državi »Španija« in pri državi »Turčija« v
vseh alineah valuta dnevnic »$« nadomesti z valuto »€«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-0004/2005/5
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
EVA 2005-1611-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

207.

Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97,
23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C, 52/02 – ZDU-1
in 123/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko
1. člen
Ustanovi se Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu:
vladna služba), kot vladna služba z delovnimi področji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
Vladna služba ima naslednja delovna področja:
1. področje lokalne samouprave,
2. Področje regionalnega razvoja,
3. področje evropske kohezijske politike.
Na področju lokalne samouprave opravlja vladna služba
naslednje naloge:
– pripravlja sistemske predpise s področja organizacije,
delovanja ter ﬁnanciranja lokalnih skupnosti,
– usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter ﬁnanciranja
lokalnih skupnosti,
– zagotavlja izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in
ﬁnanciranja lokalnih skupnosti,
– usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi,
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– pripravlja sistemske analize lokalne samouprave,
– daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti,
– sodeluje v Vodilnem odboru za lokalno in regionalno
demokracijo (CDLR) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in
z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega
uresničevanja,
– vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja
organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe
lokalnih skupnosti in
– opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.
Na področju regionalnega razvoja vladna služba:
– usklajuje aktivnosti za izvajanje Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja in politike regionalnega razvoja ter opravlja naloge splošnega upravljanja neposrednih
regionalnih spodbud in državnega razvojnega programa,
– usmerja politiko in spremlja izvajanje programa dela
Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj in
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
– zagotavlja strokovno podporo delovanju Sveta za
strukturno politiko, Sveta za trajnostni razvoj in Razvojno
poslovnega sveta za Slovence iz sveta,
– izvaja naloge na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelovanja, še posebej čezmejnega
razvojnega povezovanja, oblikovanja evroregij ter poslovnega in znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Slovenci
iz sveta.
Na področju evropske kohezijske politike vladna služba:
– vodi priprave in usklajevanje strateških dokumentov z
Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija
prejema strukturna sredstva iz evropskega proračuna,
– opravlja naloge splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske
politike,
– usklajuje, določa, spremlja in vrednoti delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih
v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča
vladi in opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske
politike.
Služba zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in
vrednotenje državnega razvojnega programa in enotnega
programskega dokumenta.
Služba za vlado opravlja tudi druge strokovne naloge, v
skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.
3. člen
Vladno službo vodi minister brez resorja, odgovoren za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Z dnem ustanovitve preidejo vsa pooblastila in naloge
Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 56/03),
podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, in
odločbami Evropske komisije s področja evropske kohezijske
politike, na novoustanovljeno Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se dosedanji Direktorat
za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve in
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dosedanja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj združita v novoustanovljeno
vladno službo.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v vladni službi izda minister po predhodnem soglasju vlade
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Vladna služba prevzame opremo, prostore in pravice
proračunske uporabe Direktorata za lokalno samoupravo in
Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in
regionalni razvoj najkasneje do 1. aprila 2005.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka pa preneha veljati Sklep
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike
Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Uradni
list RS, št. 115/02).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0001/2005/6
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
EVA 2005-1536-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

208.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi,
organizaciji, nalogah in imenovanju članov
Nadzornega odbora za Enotni programski
dokument Republike Slovenije za programsko
obdobje 2004–2006

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM,
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C,
52/02 – ZDU-1 in 123/04) in za izvajanje potrjenega Enotnega programskega dokumenta s strani Evropske Komisije in
Vlade Republike Slovenije (sklep št. 915-13/2001-12 z dne
11. decembra 2003) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi,
organizaciji, nalogah in imenovanju članov
Nadzornega odbora za Enotni programski
dokument Republike Slovenije za programsko
obdobje 2004–2006
1. člen
V 2. členu Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in
imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje
2004-2006 (Uradni list RS, št. 66/04) se besedilo »(UL L, št.
1260, z dne 21. junija 1999, str. 1 z vsemi spremembami)«
nadomesti z besedilom »(UL L, št. 161, z dne 26. junija 1999,
str. 1-42) s spremembami«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot
predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb in uradov:
– Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
– Ivan Žagar, vodja organa upravljanja,
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– Andreja Jerina,
– Igor Strmšnik;
– Ministrstvo za ﬁnance:
– Lea Jagodič Lekočevič,
– Mojca Grošelj;
– Ministrstvo za okolje in prostor:
– dr. Marjan Vezjak;
– Ministrstvo za gospodarstvo:
– Mojca Jazbinšek Volk;
– Ministrstvo za zdravje:
– Jožica Maučec Zakotnik;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
– Marjeta Cotman;
– Ministrstvo za promet:
– Peter Verlič;
– Ministrstvo za šolstvo in šport:
– Magdalena Šverc;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
– Janez Možina;
– Ministrstvo za kulturo:
– Jelka Pirkovič;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Janja Kokolj Prošek;
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve:
– Marcel Koprol;
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj:
– Janja Pečar;
– Statistični urad Republike Slovenije:
– Genovefa Ružič;

voj:

2. javne agencije:
– Javna agencija Republike Slovenije za regionalni raz– Bojan Suvorov;

3. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
– Gospodarska zbornica Slovenije:
– Jože Smole;
– Obrtna zbornica Slovenije:
– Pavel Sedovnik;
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
– Barbara Trunkelj;
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:
– Branko Mišič;
– KNSS – neodvisnost, konfederacija novih sindikatov
Slovenije:
– Franjo Matjašič;
– Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije:
– Dušan Rebolj;
– Združenje delodajalcev Slovenije:
– Marjan Jesih;
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi:
– Tomo Garantini;
– Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije:
– Lilijana Resinovič;
– Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.:
– Boris Klančnik;
4. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
– CNVOS:
– za področje zagotavljanja varstva okolja:
– Bojan Žnideršič;
– za področje zagotavljanja enakosti med spoloma:
– Tatjana Greif;
– za področje socialnega vključevanja v družbo in zaposlovanje:
– Robert Levičar;
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5. lokalnih skupnosti:
– Združenje občin Slovenije:
– Franc Ledinek;
– Skupnost občin Slovenije:
– Anton Colarič.«.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2005/5
Ljubljana, dne 21. januarja 2005.
EVA 2005-1536-0001

3. člen
V 4. členu sklepa se črta beseda »Delegacije«.
4. člen
V 7. členu se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj« nadomesti
z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.«.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

VSEBINA

206.
207.
208.

184.
185.
186.

187.

188.
189.

190.

VLADA

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo
Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji,
nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za
Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006

192.

425
193.

426

427

194.

393
393

403

197.

LJUTOMER
Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah
(Bioterme Mala Nedelja)

404

198.

MARIBOR
Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka
Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2005

405

199.

395

200.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005

191.

399

406
407

201.

409

202.

ŠKOCJAN
Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone
Dobruška gmajna

409

204.

OBČINE
DORNAVA
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2005

MEDVODE
Program priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za planske celote
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za območje urejanja ŠP 9/3 -1 COLOR
SLOVENJ GRADEC
Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Slovenj Gradec

203.

398

402

LJUBLJANA
Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči v letu 2005

196.

394

396

401

403

393

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju izvrševanja Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti
Gornja Branica (Uradni list RS, št. 108/03) do končne
odločitve Ustavnega sodišča
Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti šestega
odstavka 217. člena ZP-1 in zadržanju izvrševanja
Odločba o razveljavitvi odlokov posameznih lokalnih skupnosti, o ugotovitvi neskladnosti z zakonom v delih, kolikor
se nanašajo na reklamne napise, objave in oglase, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na zemljiščih in
objektih v zasebni lasti, ter zavrženje pobude za začetek
postopka za oceno zakonitosti 7. točke 1. člena Odloka o
komunalnih taksah v Občini Prevalje ter ustavitev postopka za preizkus pobude za posamezne lokalne skupnosti

KAMNIK
Sklep o določitvi cen za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2005

401

KOPER
Sklep o javnem razpisu za soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v Mestni občini
Koper za leto 2005

195.

MINISTRSTVA

Navodilo o spremembi Navodila za prikazovanje podatkov
o plačah v zasebnem sektorju
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih
mešanic, premiksov in krmnih dodatkov

GROSUPLJE
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2005

205.

ZAGORJE OB SAVI
Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Zagorje ob Savi
ŽELEZNIKI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

421
418

425
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