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Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
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Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji
in Črni gori

VLADA
1974.

Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za
leto 2005
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Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005
temelji na:
– Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in
18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC) in
– Proračunu Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 130/03) in Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03).
1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. Priprava projektno-tehnične dokumentacije in
druge dokumentacije ter izvajanje aktivnosti pred gradnjo za avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena
po letu 2005
V letu 2005 bo potekala priprava projektno-tehnične
dokumentacije in druge dokumentacije za vse avtocestne
odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete
uredbe o državnih lokacijskih načrtih in za vse odseke, za
katere je začetek gradnje predviden po letu 2005.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije obsega:
– tehnično in strokovno preverjanje različnih variant
poteka tras v prostoru in njihovo usklajevanje med posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav,
objektov in zemljišč,
– izdelavo idejnih študij, idejnih projektov in ostalih
strokovnih podlag za izdelavo primerjalnih študij variant in
lokacijskih načrtov,
– pripravo primerjalnih študij variant in lokacijskih načrtov,
– izvedbo razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije bo
v letu 2005 potekala za naslednje avtocestne odseke (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11):
– (I.A2.2) Spodnja Senarska – Cogetinci
– (I.A3.1) Beltinci – Lendava
– (I.C11) Jagodje – Lucija
– (I.E4) Naklo – Kranj (prometno – ekonomska preveritev priključka Kranj – sever)
– (I.E5.2) Stanežiče – Brod
– (I.F3.3) Pluska – Ponikve
– (I.F3.4) Ponikve – Hrastje
– (I.G1.1) Slivnica – Draženci
– (I.G3.2) Ptuj (Videm) – Markovci
– (I.2.1) priključek Brezovica

Uradni list Republike Slovenije
Projektno-tehnična in prostorska dokumentacija iz drugega odstavka točke 1.1 se bo pripravljala:
– za nove avtocestne in cestne odseke, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA,:
· (II.C1) Postojna/Divača – Jelšane
· (II.C2) Koper – Šmarje – Dragonja (načrtovanje hitre
ceste in uskladitev poteka trase hitre ceste na področju MMP
Dragonja, katerega investitor je v skladu s Schengenskim
sporazumom Servis skupnih služb Vlade RS)
· (II.E1.1) Koseze – Kozarje (načrtovanje razširitve v
6-pasovnico)
· (II.F1.1) Šmarje Sap – Višnja gora (načrtovanje rekonstrukcije)
· (II.G1.1) Draženci – Gruškovje
· (II.2.1) Povodje – Jeprca
· (II.2.2) Jeprca – Stanežiče
− za odseke, za katere je že bila oziroma bo v letu 2005
s strani pristojnega ministra podana pobuda za začetek postopka priprave državnega lokacijskega načrta.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2005 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba
o državnem lokacijskem načrtu že sprejeta, vendar začetek
gradnje na teh odsekih v letu 2005 še ni predviden.
V letu 2005 je predvidena tudi izdelava študije za proučitev možnosti zagotovitve dodatnih virov (koncesijska izgradnja).
V letu 2005 je tako predvideno skupaj 1.192 mio SIT za
pripravo projektno-tehnične, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih.
1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se
bodo začeli graditi po letu 2005
V letu 2005 bo možno pridobivati zemljišča in nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je že
sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu ali pa je v
letu 2005 predviden sprejem uredbe o državnem lokacijskem
načrtu in je s tem podan formalno pravni pogoj za začetek
premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2005
še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2005 je tako predvideno skupaj 300 mio SIT
za izvajanje pravno – premoženjskih del na navedenih odsekih.
1.3. Gradnja avtocest in drugih cest
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki se izvedejo v letu 2005. Podrobneje
so posamezna dela prikazana v opisih, ki sledijo.
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v tiso� SIT

Dolžina v
km

Št.poglavja Skupina odsekov
1.3.1.

Odseki, ki bodo v letu 2005 predani v promet *

17,7

21.830.883

1.3.2.

Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2005 nadaljuje

34,7

28.162.900

1.3.3.

Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2005 za�ne

55,0

11.187.010

1.3.4.

Odseki, predani prometu v letu 2004, na katerih se v
letu 2005 izvaja zaklju�na dela

67,2

13.411.053

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
SKUPAJ

Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu
2005 izvaja zaklju�na dela
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v
letu 2005 izvaja zaklju�na dela
Nove cestninske postaje

* Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo dopuščali predvidene pospešene dinamike del
na odseku AC Hrastje – Lešnica v dolžini 7,8 km, bo ta odsek
predan v promet skladno z Re NPIA v letu 2006
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2005 predani v promet
V letu 2005 bo dokončana gradnja naslednjih odsekov
in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete
po Resoluciji o NPIA, Razpredelnica 11).
(I.B6) VRANSKO – BLAGOVICA, dolžina 16,8 km
(I.B6.2) Trojane – Blagovica (8,2 km)
predvidena predaja v promet: sredina leta 2005
V letu 2005 bo v predoru Trojane potekala izvedba voziščne konstrukcije in portalov ter ﬁnalizacija predora z montažo elektro-strojne opreme. V predoru Podmilj bo potekala
ﬁnalizacija predora z montažo elektro-strojne opreme.
Na trasi od predora Trojane do viadukta Vranke se
bodo nadaljevala in dokončala dela na deviacijah, gozdnih
poteh in odvodnjavanju avtoceste, na trasi avtoceste bodo
dokončana dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi in
protihrupnih ograjah, opornih in podpornih zidovih ter kamnitih zložbah. Dokončana bodo dela na viaduktih Šentožbolt,
Log in Petelinjek.
Na trasi od viadukta Vranke do Blagovice se bodo
nadaljevala in dokončala dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi in protihrupnih ograjah, premostitvenih objektih,
opornih in podpornih zidov ter kamnitih zložbah. Dokončana
bodo dela na viaduktih Blagovica in Vranke ter dela na vodnogospodarskih ureditvah.
(I.C8) SRMIN – ŠKOFIJE, dolžina 2,4 km
km)

Vrednost del
v letu 2005

(I.C8.1) Srmin – Škoﬁje od km 0,00 do km 1,66 (1,66
predvidena predaja v promet: konec leta 2005

V letu 2005 se bodo izvajali še posamezni odkupi zemljišč. Dokončana bodo vsa dela na trasi avtoceste in premostitvenih objektih, ki so potrebna za predajo avtocestnega
odseka v promet.

5.748.272
383.000
174,6

1.472.472
82.195.590

(I.F1) ŠMARJE SAP – VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvideni rok dokončanja: druga polovica leta 2005
V letu 2005 se bo po pridobitvi potrebnih zemljišč pričela
in dokončala gradnja ploščadi za bencinski servis.
(I.F4) HRASTJE – KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.1) Hrastje – Lešnica (7,8 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2005*
V letu 2005 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi
avtoceste in premostitvenih objektih. Za avtocestno bazo
Novo mesto je predvidena izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR, izvedba postopka javnega
naročila za še neoddana gradbena dela, pričetek gradnje
in izvedba postopka javnega naročila za nabavo opreme.
Izvedena bodo vsa ostala dela, ki so potrebna za predajo
odseka v promet.
*Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo dopuščali predvidene pospešene dinamike del
na odseku AC Hrastje – Lešnica v dolžini 7,8 km, bo ta odsek
predan v promet skladno z Re NPIA v letu 2006.
Skupno bo v letu 2005 predanih prometu 17,7 km štiripasovnih avtocest. Dokončana bo ploščad za bencinski
servis Cikava.
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2005
nadaljuje
V letu 2005 bo potekalo nadaljevanje gradnje naslednjih
odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so
povzete po Resoluciji o NPIA, Razpredelnica 11).
(I.A2) LENART – BELTINCI, dolžina 43,3 km
(I.A2.3) Cogetinci – Vučja vas (11,6 km)
predvidena predaja v promet: v letu 2008
V letu 2005 se bo na pododseku Sv. Jurij – Vučja vas
nadaljevala izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze
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PGD, PZI in PZR, izveden bo postopek javnega naročila za
izvedbo vodnogospodarskih ureditev in gradnjo vodovoda.
Izvajala se bodo pripravljalna in glavna gradbena dela na
trasi avtoceste in premostitvenih objektih po posameznih
sklopih.
Gradnja pododseka Cogetinci – Sv. Jurij je pogojena
z gradnjo odseka Sp. Senarska – Cogetinci. Na njem se
bo v letu 2005 nadaljevala izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR. Izvajali se bodo odkupi
zemljišč.
(I.B2) PESNICA – SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) AC Zrkovska – priključek Pesnica (6,3 km)
predvidena predaja v promet: po letu 2008*
V letu 2005 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč ter
pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo celotne trase avtoceste oziroma posameznih pododsekov in objektov. Pričela
se bo gradnja 1. sklopa: zemeljska dela in temeljenje mostu
čez Dravo 10-3, 6-1, 5. sklopa: gradnja nadvoza Pekel 10-3,
4-7, 8. sklopa: gradnja viadukta Dragučova 10-3, 6-7 ter 9.
sklopa: gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8. Nadaljevala
se bo gradnja 3. sklopa: Deviacija Vodole – Dragučova I. Zaključena bo gradnja 4. sklopa rondojskega križišča Pesnica
– II. faza ter prestavitve VN daljnovodov v trasi.
*Opomba: Del odseka od krožišča Pesnica do razcepa
Dragučova v dolžini 1 km bo predvidoma predan prometu v
letu 2007.
(I.D1) RAZDRTO – VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2007
V letu 2005 bo za pododsek trase avtoceste od km
6,200 do km 10,100 vključno s premostitvenimi objekti ter
predoroma Barnice in Tabor izdelana projektno-tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR. Izvajali se bodo odkupi
zemljišč, pridobivala gradbena dovoljenja ter pričeli postopki
za oddajo del. Gradnja se bo pričela na tistih delih, kjer
bodo pravnomočno zaključeni postopki javnega naročanja
gradbenih del.
Na trasi avtoceste od km 1,075 do km 6,200 se bo
nadaljevala izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze
PGD, PZI in PZR, kjer še ni v celoti zaključena. Izvedeni bodo
preostali postopki javnega naročanja. Nadaljevala se bodo
gradbena dela na trasi avtoceste in premostitvenih objektih.
(I.E2) PERAČICA – PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja v promet: prva polovica leta 2007
V letu 2005 se bodo nadaljevala dela na prvih 900 m
trase avtoceste in na viaduktu Lešnica. Na preostalem delu
trase avtoceste bo izdelana manjkajoča projektno-tehnična
dokumentacija faze PGD, PZI in PZR, pričela pa se bo gradnja viaduktov Ljubno in Peračica ter predora Ljubno.
(I.E5) ŠENTVID – KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid – Koseze (3,7 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2006
V letu 2005 se bo dopolnjevala uredba o državnem
lokacijskem načrtu za izvedbo polnega priključka Celovške
ceste. V primeru izkaza tehnično-tehnološke možnosti in izvedljivosti razširitve projekta (gradnja dvojnega tripasovnega
predora z dvema priključnima predoroma in polnim priključkom na Celovško cesto), ki je v fazi strokovne preveritve,
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bodo izvedeni potrebni popravki projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter zagotovljena dodatna
ﬁnančna sredstva za njegovo gradnjo. Do končne strokovne
odločitve se bodo izvajala samo gradbena dela na tistem
delu trase avtoceste in premostitvenih objektih, ki so sestavni del osnovne projektne rešitve in sedaj veljavne uredbe o
državnem lokacijskem načrtu. Izvedeni bodo postopki oddaje
del za tista gradbena dela, ki še niso oddana.
Pridobivala se bodo zemljišča, nadaljevali se bodo postopki za oddajo glavnih gradbenih del na trasi. Potekala bo
gradnja trase avtoceste, premostitvenih ukrepov, komunalnih
naprav, deviacij in regulacij ter gradnja predora.
Skupno se bo v letu 2005 nadaljevala gradnja 24,0 km
štiripasovih avtocest in 10,7 km hitre ceste.
1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2005
začne
(I.A1) MARIBOR – LENART, dolžina 7,8 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2007
V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter
investicijskega programa. Izveden bo javni razpis za izbor
izvajalca gradbenih del 1. in 2. etape avtoceste. Izvedena bo
parcelacija, pričeli se bodo odkupi zemljišč in nepremičnin.
Pričela se bodo pripravljalna gradbena dela na trasi avtoceste. Na 3. etapi avtoceste je predvideno dokončanje izdelave
projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR.
(I.A2) LENART – BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart – Spodnja Senarska (7,2 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2008
V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter investicijskega programa. Izveden bo javni razpis za izbor izvajalca
pripravljalnih gradbenih del na trasi. Izvedena bo parcelacija,
pričeli se bodo odkupi zemljišč in nepremičnin.
(I.A3) BELTINCI – PINCE, dolžina 40,9 km
(I.A3.4) Lendava – Pince: faza A (9,1 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2006
V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR, investicijskega programa ter odkupov zemljišč in nepremičnin. Za
gradnjo 1. etape avtoceste bo izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del, pričela se bodo pripravljalna gradbena
dela na trasi avtoceste in gradnja premostitvenih objektov.
(I.B2) PESNICA – SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.5) Nova Zrkovska od km 0,87 do km 3,80
(2,9 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2006 v dolžini
1,4 km
V letu 2005 je predvideno dokončanje investicijskega
programa ter odkupov zemljišč in nepremičnin. Za gradnjo
tega dela priključka bo izveden javni razpis za izbor izvajalca
gradbenih del, pričela se bodo izvajati pripravljalna gradbena
dela na trasi priključka.
(I.B4) HOČE – ARJA VAS, dolžina 47 km
(I.B3.2) Priključek Ljubečna (2,0 km)
predvidena predaja v promet: v letu 2006
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V letu 2005 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in nepremičnin. Izvajala se bodo arheološka izkopavanja. Izveden
bo javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del, pričela se
bodo pripravljalna gradbena dela na trasi priključka.
(I.C7) KLANEC – ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (3,1km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2007
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program
ter dokončana parcelacija. Izvajati se bodo pričeli odkupi
zemljišč in nepremičnin. Za začetna gradbena dela in vpadnice bo izdelana projektno-tehnična dokumentacija faze PGD,
PZI in PZR. Izvršen bo javni razpis za izbor izvajalca pripravljalnih gradbenih del na trasi ceste, vpadnice in viadukta
Boniﬁka. Pričela se bodo izvajati pripravljalna gradbena dela
na viaduktu Boniﬁka.
(I.C7.5) Ploščad za bencinski servis Bertoki
predvidena predaja v promet: september 2006
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program,
pridobivala se bodo zemljišča in gradbeno dovoljenje za
gradnjo. Izveden bo javni razpis za izbor izvajalca gradbenih
del. Pričela se bodo izvajati pripravljalna gradbena dela.
(I.C9) KOPER – IZOLA, dolžina 5,1 km
predvidena predaja v promet: v letu 2009
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program
ter projektno-tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR
za traso hitre ceste, izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR za gradbena in elektro-strojna
dela predora Markovec ter projektno-tehnična dokumentacija
faze IP za premostitvene objekte. Dokončana bo parcelacija
in vršili se bodo odkupi zemljišč in nepremičnin. Za pripravljalna gradbena dela na trasi, premostitvene objekte in
predor Markovec bo izveden javni razpis za izbor izvajalca
gradbenih del.

Št.
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(I.E1) VRBA – PERAČICA, dolžina 10,0 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2008
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program
ter projektno-tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR,
izvajali se bodo odkupi zemljišč in nepremičnin, izveden bo
javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo
izvajati pripravljalna gradbena dela na trasi avtoceste.
(I.F4) HRASTJE – KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica – Kronovo (5,5 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2007
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program
ter projektno-tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR.
Izvajala se bo parcelacija ter odkupi zemljišč in nepremičnin.
Pričeli se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo,
izveden bo javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del.
Pričela se bodo izvajati pripravljalna gradbena dela na trasi
avtoceste.
(I.G3) HAJDINA – ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.1) Hajdina – Ptuj (2,3 km)
predvidena predaja v promet: v letu 2006
V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program
ter projektno-tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR.
Izvajala se bo parcelacija ter odkupi zemljišč in nepremičnin.
Pričeli se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo,
pripravljen bo sporazum o soﬁnanciranju gradnje, izveden bo
javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo
izvajati pripravljalna gradbena dela na trasi avtoceste.
Skupno se bo v letu 2005 gradnja začela na:
– 44,7 km štiripasovnih avtocest,
– 2,3 km dvopasovnih cest,
– 2,0 km priključnih cest,
– 6,0 km navezovalnih cest,
– ploščadi za bencinski servis Bertoki.
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Tabela 1:
VREDNOST DEL V LETU 2005 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2005 PREDANE V PROMET IN NA
KATERIH SE GRADNJA V LETU 2005 NADALJUJE ALI ZAČENJA

v tiso� SIT

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11
I.A1
I.A2
I.A2
I.A3
I.B2
I.B2
I.B4
I.B6
I.C7
I.C7
I.C8
I.C9
I.D1
I.E1
I.E2
I.E5
I.F1
I.F4
I.F4
I.G3
SKUPAJ

I.A2.1
I.A2.3
I.A3.4
I.B2.1
I.B2.5
I.B4.2
I.B6.2
I.C7.3
I.C7.5
I.C8.1
I.D1.2

I.E5.1
I.F1.1
I.F4.1
I.F4.2
I.G3.1

Postavka/odsek
Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Lenart - Beltinci
Beltinci - Pince
Pesnica - Slivnica
Pesnica - Slivnica
Ho�e - Arja vas
Vransko - Blagovica
Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
Škofije - Srmin
Koper - Izola
Razdrto - Vipava
Vrba - Pera�ica
Pera�ica - Podtabor
Šentvid - Koseze
Šmarje Sap - Višnja gora
Hrastje - Kronovo
Hrastje - Kronovo
Hajdina - Ormož

Pododsek

Plan razvoja
in obnavljanja
za leto 2005

Lenart - Sp. Senarska
Cogetinci - Vu�ja vas
Lendava - Pince: faza A
Pesnica - Zrkovska cesta
Nova Zrkovska c.:km 0,87 do km 3,8
Priklju�ek Ljube�na
Trojane - Blagovica
Navezava na Luko Koper I.faza
ploš�ad za BS Bertoki
od km 0,00 do km 1,66
Rebernice

Šentvid - Koseze
ploš�ad BS Cikava
Hrastje - Lešnica
Lešnica - Kronovo
Hajdina - Ptuj

1.3.4. Odseki, ki so bili predani prometu v letu 2004,
na katerih se v letu 2005 izvajajo zaključna dela
V letu 2005 se izvede zaključna dela na naslednjih
odsekih in pododsekih avtocest in cest iz nacionalnega programa, ki so bili predani prometu v letu 2004 (imenovanja in
oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11):
(I.B4) HOČE – ARJA VAS, dolžina 47 km
(I.B4.1) priključek Lopata ( 4,4 km)
V letu 2005 se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije (izvedba nadomestnega
vodnega vira skladno z uredbo o državnem lokacijskem načrtu in razširitev prehoda preko železniške proge), odprava
napak po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in
pričetek odkupov zemljišč po dokončni odmeri.
(I.C7) KLANEC – ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.1) Klanec – Socerb (4,4 km)
V letu 2005 se bodo na celotni trasi avtoceste, premostitvenih objektih, predoru Kastelec in na sistemu za nadzor
in vodenje prometa, vršila zaključna gradbena in montažna

1.184.060
200.000
4.915.900
3.009.490
3.100.000
1.201.600
1.206.000
7.250.000
967.000
151.000
3.793.000
894.000
8.231.000
1.206.500
1.800.000
10.116.000
741.301
10.046.582
400.000
767.360
61.180.793

dela ter dokončni obračuni. Prav tako se bodo izvajala vsa
zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava
napak po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in
pričetek odkupov zemljišč po dokončni odmeri.
(I.C7) KLANEC – ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.2) Socerb – Srmin (10,5 km)
V letu 2005 se bodo na celotni trasi avtoceste, premostitvenih objektih, predoru Dekani in na sistemu za nadzor
in vodenje prometa, vršila zaključna gradbena in montažna
dela ter dokončni obračuni. Prav tako se bodo izvajala vsa
zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava
napak po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in
pričetek odkupov zemljišč po dokončni odmeri. Dokončana
in predana v uporabo bo tudi AC baza Kozina.
(I.F3) BIČ – HRASTJE, dolžina 12,5 km
(I.F3.2) Korenitka – Pluska (2,8 km)
V letu 2005 se bodo izvajala zaključna gradbena dela
ter ureditev okolice in izvedba dokončne odmere zemljišč.
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Št.

(I.F5) KRONOVO – SMEDNIK, dolžina 9,5 km
V letu 2005 se bodo izvajala in dokončala vsa gradbena
dela na deviacijah in priključku Dobruška vas, na krožišču
na priključku Dobruška vas ter vzporedni cesti. Prav tako se
bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za dokončanje
investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, izvedba
monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba
dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč po dokončni
odmeri.
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dobitev uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in
pričetek odkupov zemljišč po dokončni odmeri.
(I.F7) KRŠKA VAS – OBREŽJE, dolžina 12,3 km
V letu 2005 se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava napak po tehničnem
pregledu, izvedba monitoringov ter ter pridobitev uporabnega
dovoljenja, izvedba dokončne odmere in pričetek odkupov
zemljišč po dokončni odmeri.
(I.G2) SLOVENSKA BISTRICA – HAJDINA,
dolžina 9,6 km

(I.F6) SMEDNIK – KRŠKA VAS, dolžina 17,6 km
V letu 2005 bo dograjena in predana prometu še druga
polovica dela avtoceste v dolžini 4,5 km, ki je zaradi neupravičene pritožbe enega od ponudnikov ni bilo možno zgraditi
do konca leta 2004. Poleg tega se bodo v letu 2005 dela
nadaljevala na deviacijah in priključku Smednik, AC bazi,
cestninskih postajah, počivališču Zaloke, protihrupni zaščiti in
vodnogospodarskih ureditvah. Prav tako se bodo izvajala vsa
zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava
napak po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter pri-

(I.G2.3) Obvoznica Pragersko (5,3 km)
V letu 2005 se bodo izvajala in dokončala vsa gradbena
dela na melioracijah in hortikulturni ureditvi krajine. Izvajala
se bodo vsa zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba
dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč po dokončni
odmeri.

Tabela 2:
VREDNOST DEL V LETU 2005 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI SO BILE PREDANE PROMETU V LETU 2004 IN SE V
LETU 2005 IZVAJAJO ZAKLJUČNA DELA
v tiso� SIT

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11
I.B4
I.C7
I.C7
I.F3
I.F5
I.F6
I.F7
I.G2
SKUPAJ

I.B4.1
I.C7.1
I.C7.2
I.F3.2

I.G2.3

Postavka/odsek
Ho�e - Arja vas
Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
Bi� - Hrastje
Kronovo - Smednik
Smednik - Krška vas
Krška vas - Obrežje
Sl. Bistrica - Hajdina

Pododsek
Priklju�ek Lopata
Socerb - Srmin
Klanec - Socerb
Korenitka - Pluska

Obvoznica Pragersko

1.3.5. Odseki, ki so bili predani prometu v letih od
1994 do 2004, na katerih se v letu 2005 izvajajo
zaključna dela
V letu 2005 se izvede zaključna dela na naslednjih
odsekih in pododsekih avtocest in cest iz nacionalnega programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani prometu
pred letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega
programa izgradnje avtocest so prikazani v poglavju 1.3.5.)
(imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A2.4) Vučja vas – Beltinci z R353
– (I.A3.3) Obvoznica Lendava
– (I.B1) Šentilj – Pesnica
– (I.B2.3) Ptujska cesta – Slivnica
– (I.B2.6) HC 2B Etapa
– (I.B3) Fram – Slivnica – BDC

Plan razvoja
in obnavljanja
za leto 2005
367.602
1.420.000
391.000
1.065.162
960.000
7.155.428
1.960.861
91.000
13.411.053

– (I.B4) Hoče – Arja vas
– (I.B6.1) Vransko – Trojane
– (I.B7.1) Blagovica – Lukovica
– (I.B7.2) Lukovica – Krtina
– (I.B7.3) Krtina – Šentjakob
– (I.B8) Zadobrova – Tomačevo
– (I.B9) Šentjakob – Malence
– (I.C2) Čebulovica – Divača
– (I.C3) Divača – Dane
– (I.C4) Dane – Fernetiči
– (I.C5) Divača – Kozina
– (I.C6.1) Kozina – Klanec od km 6,7 do km 7,5
– (I.C6.2) Kozina – Klanec od km 7,5 do km 11,5
– (I.D1.3) Vipava – Podnanos
– (I.D2) Vipava – Selo
– (I.D3) Selo – Šempeter
– (I.E3) Podtabor – Naklo
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– (I.E4) Naklo – Kranj
– (I.F2) Višnja gora – Bič
– (I.F3.1) Bič- Korenitka
– (I.G2.2) Rekonstrukcija G1-2 Slovenska Bistrica
– Pragersko
– (I.G3.5) Obvoznica Ormož
Na zgornjih odsekih se v letu 2005 skladno z možnostmi
izvede dokončne zemljiško knjižne ureditve, monitoringe,
odprava pomanjkljivosti ter druga zaključna dela, potrebna
za dokončanje odsekov. V okviru dokončanja odsekov Blagovica – Lukovica, Lukovica – Krtina in Krtina – Šentjakob je
predvideno tudi dokončanje SCP Krtina in SCP Lukovica.
Skupno se bodo v letu 2005 izvajala zaključna dela na
novih avtocestah in cestah (zgrajenih po letu 1994) na:
– 129,0 km štiripasovnih avtocest,
–
29,5 km hitrih cest,
–
55,7 km dograjenih dvopasovnih avtocest v
štiripasovnice,
–
10,6 km obvoznic in
–
3,5 km rekonstrukcij.
1.3.6. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih
se v letu 2005 izvajajo zaključna dela
V letu 2005 se bodo na določenih avtocestnih odsekih,
ki so bili predani prometu pred letom 1994 (oziroma pred
ustanovitvijo DARS d.d.), izvedla zaključna in dodatna dela,
ki so bila predvidena in zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb
in se nanašajo predvsem na varovanje pred prekomernim
hrupom ali pa so pogojena z naknadno sprejetimi predpisi
(npr. povečanje največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil),
ki jih je upravljalec avtocest dolžan spoštovati.
1.3.7. Gradnja SCP
V letu 2005 je predvideno nadaljevanje gradnje stranskih cestninskih postaj, za kar je predvideno skupaj 1.472
mio SIT.
1.3.8. Razširitev obstoječih ČCP
V letu 2005 je predvideno nadaljevanje razširitve obstoječih čelnih cestninskih postaj, zakar je predvideno skupaj
1.300 mio SIT.
1.3.9. Kontrola in potrjevanje kvalitete
V letu 2005 se bo izvajala zunanja kontrola kvalitete
del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana
manjša naročila, ki so vezana na reševanje problematike
zagotavljanja kvalitete na avtocestnih projektih.
V letu 2005 je tako predvideno skupaj 25 mio SIT za
kontrolo in potrjevanje kvalitete.

Uradni list Republike Slovenije
1.3.10. Izvajanje revizij projektno –
tehnične dokumentacije
Skladno s 53. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02) so se z letom 2004 uvedle revizije
projektno-tehnične dokumentacije zahtevnih objektov. Obsegajo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje
bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan
način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev
in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Izvedba revizije projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih
določa 66. člen omenjenega zakona ZGO-1.
V letu 2005 je tako predvideno skupaj 80 mio SIT za
izvajanje revizij projektno-tehnične dokumentacije.
1.3.11. Koordinacija zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02)
zavezuje Naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev
za varnost in zdravje pri delu v primeru, če dela na gradbišču
izvaja več Izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2005
koordinatorji izvajali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja
pri delu na vseh odsekih v fazi izvedbe glavnih gradbenih del
in za odseke v fazi pripravljalnih gradbenih del. Koordinatorji
bodo v fazi priprave skrbeli za izdelavo varnostnega načrta
ter med izvajanjem gradnje predvsem usklajevali varnostne
načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov.
V letu 2005 je tako predvideno skupaj 74 mio SIT za
koordinacijo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
1.3.12. Odstopanje investicijskih vrednosti
Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena sprememba investicijskih vrednosti, so podane v Tabeli 3 (primerjava investicijskih vrednosti LP ROAC 2005 z
investicijskimi vrednostmi, ki so bile potrjene v predhodnih
LP RVAC: nivo cen: 12/02) in v Tabeli 3a (primerjava investicijskih vrednosti LP ROAC 2005 z investicijskimi vrednostmi
v potrejnih investicijskih programih in z investicijskimi vrednostmi v Resoluciji o NPIA RS: nivo cen: 12/02). S kratkim
opisom so podani tudi pomembnejši razlogi za spremembe
investicijskih vrednosti. V tabeli 3b so podani odseki, na katerih se investicijska vrednost ni spremenila, spremenila pa
se je struktura virov.

I.B6.2

I.B4.1

I.C7.2

I.C7.1

I.B6

I.B4

I.C7

I.C7

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica
11)

SKUPAJ

125.066.231

16.966.735

53.759.118

Srmin - Socerb

Socerb - Klanec

4.497.120

49.843.258

Stara
investicijska
vrednost s
stroški
financiranja

Priklju�ek Lopata

Trojane - Blagovica

Etapa

115.490.120

15.338.000

49.749.000

4.497.120

45.906.000

Stara
investicijska
vrednost brez
stroškov
financiranja

130.322.333

17.357.735

55.179.118

4.842.722

52.942.758

Nova
investicijska
vrednost s
stroški
financiranja

120.746.222

15.729.000

51.169.000

4.842.722

49.005.500

Nova
investicijska
vrednost brez
stroškov
financiranja

5.256.102

391.000

1.420.000

345.602

3.099.500

Razlika med
staro in novo
investicijsko
vrednsotjo

53.182.787

4.352.238

31.341.847

4.842.722

12.645.980

Investicijski
transferji (lastna
sredstva)

77.139.546

13.005.497

23.837.271

0

40.296.778

Drugi viri
(skupaj)

77.139.546

13.005.497

23.837.271

0

40.296.778

EIB

Obstoje�i krediti

LPRO 2004

LPRO 2004

LPRO 2004

LPRO 2004

Planski
dokument,
v katerem
je odsek
potrjen

90.000
61.000

240.000

ve� in dodatna dela pri izvedbi
strojnih instalacij zaradi uskladitve
s standardi v EU

dodatni portali za vodenje
in urejanje prometa

462.000

dodatni stroški zaradi nove zasnove
vetrne zaš�ite pred burjo

dodatna dela pri razširitvi AC baze Kozina
zaradi vzpostavitve vodenja in urejanja
prometa

370.000
200.000

oporni zid Lama

388.000
zavarovanje in ureditev
arheoloških najdiš�

324.752

20.850

263.939

900.000

1.935.561

izvedba nadomestnega vodnega
vira
ve� dela pri izvedbi strojnih
instalacijah zaradi uskladitve s standardi v
EU

dodatna in ve� dela zaradi uvedbe
nadzora in vodenja prometa na AC
Vransko - Blagovica
dodatni odkupi za dostopne poti in
krožiš�a

prilagoditev najsodobnejši tehnologiji in
ukrepom prometne varnosti v predorih v
skladu z novimi predpisi o varnostih v
predorih (EU)

dodatna in ve� dela zaradi izvedenih
ve�jih in obsežnejših podpornih ukrepov v
predoru Trojane zaradi zahtevnejše
geologije, varovalnih ukrepov zaradi
varovanja objektov nad predorom
(razširjeni pre�niki) in upoštevanje novih
predpisov o varnosti v predorih (EU)

Razlogi za razliko
med staro in novo investicijsko vrednostjo

Št.

Klanec - Ankaran

Klanec - Ankaran

Ho�e - Arja vas

Vransko - Blagovica

Odsek

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV, KI SO BILI ŽE NAVEDENI V PREDHODNIH LETNIH PLANIH RAZVOJA IN OBNAVLJANJA
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

Tabela 3:

Uradni list Republike Slovenije
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I.B4.1

I.B6.2

I.C7.2

I.C7.1

I.B4

I.B6

I.C7

I.C7

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica
11)

SKUPAJ

Socerb - Klanec

Srmin - Socerb

Trojane - Blagovica

Priklju�ek Lopata

Etapa

128.795

19.360

49.527

55.626

559,33

84,08

215,08

241,57

18,60

2

1

4.282

v mio EUR

v mio SIT

14.393

47.654

45.906

4.497

112.450

3

v mio SIT
4

488,35

62,51

206,96

199,36

19,53

v mio EUR

Resolucija o NPIA
Cene 31.12.2002

15.729

51.169

49.006

4.843

120.747

5

v mio SIT
6

524,38

68,31

222,22

212,82

21,03

v mio EUR

Nova inv. vrednost
Cene 31.12.2002

-3.631

1.642

-6.621

561

-8.049

7=5-1

v mio SIT

-15,77

7,14

-28,75

2,44

-34,94

8=6-2

v mio EUR

Razlika med novo
inv. vrednostjo in INV-P

9=5-3

346

8.297

1.336

3.515

3.100

v mio SIT

5,8

15,3

13,5

1,5

36,03

20=6-4

v mio EUR

Razlika med novo
inv. vrednostjo in ReNPIA
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Klanec - Ankaran

Klanec - Ankaran

Vransko - Blagovica

Ho�e - Arja vas

Odsek

Inv. vrednost po INV-P
Cene 31.12.2002

Št.

SPREMEMBE INVESTICIJSKIH VREDNOSTI ODSEKOV GLEDE NA VREDNOST PO INVESTICIJSKEM PROGRAMU IN GLEDE NA Re NPIA RS
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT, brez stroškov ﬁnanciranja)
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Stran
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Pesnica - Zrkovska cesta

Korenitka - Pluska

Šentvid - Koseze*

Hrastje - Lešnica

Etapa

11.802.726
59.511.323

41.802.726

24.507
8.502.123

8.036.751

11.090.491
9.574.457

3.403.284

3.698.484

3.378.501

188.562.873

5.100.519
8.502.123

24.647.546

38.592.689
27.187.602

11.462.640

9.098.484

22.168.543

Investicijska
Investicijski
vrednost s stroški transferji (lastna
financiranja
sredstva)

9.784.058

9.784.058

119.267.491

30.000.000

5.076.012
0

16.610.795

27.502.199
7.829.088

8.059.356

5.400.000

18.790.042

Kohezijski sklad
Drugi viri (skupaj)
EU

15.888.444

8.059.356
7.829.088

EIB V

1.106.665

1.106.665

KB VI

25.329.403

3.223.742

6.908.019

15.197.642

EIB VI

13.430.000

9.000.000

2.030.000

2.400.000

obveznica DRS I

14.800.000

1.852.270

9.355.330

3.592.400

Obveznica/
kredit
(že sprejet zakon)

42.208.850

30.000.000

8.057.513

1.151.337

3.000.000

Obveznica/
kredit
(zakon
še ni sprejet)

Predvideni viri

Posebej so v tabeli 5 prikazani odseki, na katerih se bo gradnja ﬁnancirala s sredstvi kredita EIB VII. V njih so podane ocene investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (nivo
cen: 31. 12. 2002, brez stroškov ﬁnanciranja) in predvideni viri sredstev.

Št.

Investicijske vrednosti avtocestnih odsekov, za katere je v letu 2005 določen začetek gradnje in doslej niso bili navedeni v letnih planih, so podane v Tabeli 4. V njih so podane
ocene investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (nivo cen: 31. 12. 2002, brez stroškov ﬁnanciranja), in predvideni viri sredstev.

1.3.13. Investicijske vrednosti novih odsekov

6.504.130

6.504.130

KFW III

Obstoje�i krediti / izdane obveznice

* Do uskladitve investicijskega programa z investicijsko vrednostjo v LPRO za leto 2004 ni pogojev za oddajo del po spremenjenih rešitvah.
Do zagotovitve dodatnih virov v obliki obveznice/finan�nega kredita se zato sredstva zagotovijo iz lastnih virov.
** �e na odseku Smednik - Krška vas ne bodo zagotovljena sredstva iz Kohezijskega sklada EU, se bodo sredstva zagotovila z izdajo obveznic / najetjem kredita (zakon je že sprejet)

Opombe:

Pesnica - Slivnica
SKUPAJ

I.B2

I.B2.1

Podtabor - Naklo

Bi� - Hrastje

I.E3

Krška vas - Obrežje

Šentvid - Koseze
Smednik - Krška vas**

Pera�ica - Podtabor

Hrastje - Kronovo
Škofije - Srmin

I.F3

I.F3.2

I.E5.1

I.F4.1

Odsek

I.F7

I.F6

I.E5

I.C8

I.F4

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)

SPREMEMBE STRUKTURE VIROV
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

Tabela 3b:

Uradni list Republike Slovenije
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I.A1
I.A3.4
I.B2.5
I.B4.2
I.C7.3
I.C7.5
I.C9
I.E1
I.F4.2
I.G3.1

Etapa

Maribor - Lenart
Beltinci - Pince
Lendava - Pince
Pesnica - Slivnica
Nova Zrkovska c. km 0,87 - km 3,8
Priklju�ek Ljube�na
Ho�e - Arja vas
Klanec - Ankaran
Navezava na Luko Koper I. faza
Klanec - Ankaran
Ploš�ad BS Bertoki
Koper - Izola
Vrba - Pera�ica
Hrastje - Kronovo
Lešnica - Kronovo
Hajdina - Ormož
Hajdina - Ptuj
SKUPAJ

Odsek

7,8
16,47
2,9
2,0
3,1
5,1
10,0
5,5
2,3
55,2

Dolžina
(km)

7,8
16,47
2,9
2,0
3,1
5,1
10,0
5,5
2,3
55,2

Dolžina
(km)

78.940
155.640
15.420
9.470
47.870
2.820
129.700
72.100
63.680
33.370
609.010

Ocena
investicijske
vrednosti
(brez stroškov
financiranja)

18.177.301
35.838.803
3.550.722
2.180.631
11.022.896
649.354
29.865.669
16.602.272
14.663.422
7.684.020
140.235.090

81.658
161.480
15.779
9.470
49.372
2.820
137.222
76.989
65.015
33.435
633.241

Ocena
investicijske
vrednosti
(s stroški
financiranja)

18.803.078
37.183.601
3.633.396
2.180.631
11.368.697
649.354
31.597.794
17.728.153
14.970.937
7.699.024
145.814.665

Ocena
investicijske
vrednosti
(s stroški
financiranja)

11.658
91.480
5.779
9.470
9.372
2.820
37.222
11.989
15.015
8.435
203.241

Lastna sredstva

2.684.367
21.064.890
1.330.723
2.180.631
2.158.005
649.354
8.571.064
2.760.779
3.457.572
1.942.342
46.799.726

Lastna sredstva

70.000
70.000
10.000
0
40.000
0
100.000
65.000
50.000
25.000
430.000

Skupaj drugi
viri

16.118.711
16.118.711
2.302.673
0
9.210.692
0
23.026.730
14.967.375
11.513.365
5.756.683
99.014.939

Skupaj drugi
viri

0
16.118.711
2.302.673
0
9.210.692
0
23.026.730
14.967.375
11.513.365
5.756.683
82.896.228

Obveznice
/Krediti

70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000

EIB VII

0
70.000
10.000
0
40.000
0
100.000
65.000
50.000
25.000
360.000

Obveznice
/Krediti

v 000 EUR
Predvideni viri

16.118.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.118.711

EIB VII

Predvideni viri

Opombe:
1 Za vse avtocestne odseke, ki so navedeni v zgornji tabeli, so investijski programi v pripravi in še niso potrjeni s strani ministra za promet. Ko bodo investicijski programi potrjeni, bodo v Letnem planu
razvoja in obnavljanja za leto 2006 vnesene investicijske vrednosti iz potrjenih investicijskih programov ter tem vrednostim prilagojeni viri financiranja.
2. Do sprejetja zakonov o soglasju in zakonov o poroštvu za izdajo obveznic / finan�nih kreditov, niso izpolnjeni pogoji za oddajo gradbenih del, razen v delu, ki se financira iz lastnih sredstev.

I.A1
I.A3.4
I.B2.5
I.B4.2
I.C7.3
I.C7.5
I.C9
I.E1
I.F4.2
I.G3.1

Etapa

Maribor - Lenart
Beltinci - Pince
Lendava - Pince
Pesnica - Slivnica
Nova Zrkovska c. km 0,87 - km 3,8
Ho�e - Arja vas
Priklju�ek Ljube�na
Klanec - Ankaran
Navezava na Luko Koper I. faza
Klanec - Ankaran
Ploš�ad BS Bertoki
Koper - Izola
Vrba - Pera�ica
Hrastje - Kronovo
Lešnica - Kronovo
Hajdina - Ormož
Hajdina - Ptuj
SKUPAJ

Odsek

Ocena
investicijske
vrednosti
(brez stroškov
financiranja)
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I.A1
I.A3
I.B2
I.B4
I.C7
I.C7
I.C9
I.E1
I.F4
I.G3

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)

I.A1
I.A3
I.B2
I.B4
I.C7
I.C7
I.C9
I.E1
I.F4
I.G3

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)

230,2673
v 000 SIT

Št.

te�aj EUR 31.12.2002

4884 /

INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH JE V LETU 2005 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE IN DOSLEJ NISO BILI
NAVEDENI V LP ROAC
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

Tabela 4:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

I.A2.1
I.A2.2
I.A2.3

Etapa

Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Lenart - Sp. Senarska
Lenart - Beltinci
Sp. Senarska - Cogetinci
Lenart - Beltinci
Cogetinci - Vu�ja vas
SKUPAJ

Odsek

7,8
7,2
10,0
11,6
36,6

Dolžina
(km)

18.177.301
13.277.213
18.571.058
27.703.459
77.729.031

Ocena
investicijske
vrednosti
(brez stroškov
financiranja)

18.803.078
14.344.419
20.065.146
31.393.016
84.605.659

Ocena
investicijske
vrednosti
(s stroški
financiranja)

2.684.367
2.831.054
3.946.435
17.576.978
27.038.834

Že
zagotovljena
sredstva

16.118.711
11.513.365
16.118.711
13.816.038
57.566.825

EIB VII

v 000 SIT

230,27 SIT

I.A1
I.A2
I.A2
I.A2

I.A2.1
I.A2.2
I.A2.3

Etapa

Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Lenart - Sp. Senarska
Lenart - Beltinci
Sp. Senarska - Cogetinci
Lenart - Beltinci
Cogetinci - Vu�ja vas
SKUPAJ

Odsek

7,8
7,2
10,0
11,6
36,6

Dolžina
(km)

78.940
57.660
80.650
120.310
337.560

Ocena
investicijske
vrednosti
(brez stroškov
financiranja)

81.658
62.295
87.138
136.333
367.424

Ocena
investicijske
vrednosti
(s stroški
financiranja)

11.658
12.295
17.138
76.333
117.424

Že
zagotovljena
sredstva

70.000
50.000
70.000
60.000
250.000

EIB VII

v 000 EUR

Št.

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)

*Razen za odsek Maribor - Lenart so vse Investicijske vrednosti po Resoluciji o NPIA in bodo po potrditvi investicijskih programov prilagojene potrjenim
vrednostim

Opomba:

I.A1
I.A2
I.A2
I.A2

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)

te�aj EUR 31.12.2002

INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, ZA KATERE SO PREDVIDENA SREDSTVA KREDITA EIB VII
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

Tabela 5:

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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Št.

49 / 18. 5. 2005

2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se
nadaljuje izgradnja nekaterih državnih – navezovalnih cest,
ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na
V. in X. koridor.
V letu 2005 se bo izvajalo dela na sledečih odsekih
državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor – Levi breg: Fontana – Turnerjeva ulica
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo.
(I.1.2) Zahodna obvoznica Maribor – Desni breg:
Koroški most – Erjavčeva ulica
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo.
(I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor – Desni breg:
Erjavčeva ulica – Proletarskih brigad
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo, izpolnitev zahtev iz tehničnega pregleda ter končni obračun izvedenih del.
(I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor – Desni breg:
Proletarskih brigad – Streliška
Izdelovala se bo projektno-tehnična dokumentacija faze
PGD, PZI, PZR in investicijske dokumentacije ter izvedba
odkupov zemljišč in objektov.

Uradni list Republike Slovenije
(I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste (III. in IV. etapa)
Na III. etapi bodo dokončani odkupi zemljišč po dokončni odmeri in vpis v zemljiško knjigo, izpolnitev zahtev iz
tehničnega pregleda ter končni obračun izvedenih del.
Na IV. etapi je predvideno nadaljevanje odkupov zemljišč, pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo ter izvedba
postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del,
izvedba gradbenih del, predaja odseka prometu.
(I.4.1) Šmarje – Dragonja: dograditev III. pasu
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo.
(I.4.2) Križišče Slavček – križišče Tomos
Izvajali se bodo posamezni odkupi zemljišč, dokončana
bodo vsa gradbena dela v sklopu rekonstrukcije ceste, predaja odseka prometu.
(I.5.1) Muhaber – Bučna vas
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo.
(I.5.2) Bučna vas – Ločna
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in
vpis v zemljiško knjigo.
Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih
prikazuje Tabela 6.

Tabela 6:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2005

v tiso� SIT

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
(Razpredelnica 11)
I.1.1
I.1.2
I.1
I.1.3
I.1.4
I.2.1
I.2
I.4.1
I.4
I.4.2
I.5.1
I.5
I.5.2

Postavka/odsek

Pododsek

Levi breg: Fontana - Turnerjeva ul.
Koroški most - Erjav�eva ulica
Erjav�eva ulica - Proletarskih brigad
Proletarskih brigad - Streliška
Rekonstrukcija Mariborske ceste
Severna Magistrala Celje
dograditev 3. pasu
Koper - Šmarje - Dragonja
križiš�e Slav�ek - križiš�e Tomos
Muhaber - Bu�na vas
Obvoznica Novo mesto
Bu�na vas - Lo�na
Predhodni projekti in odkupi (Želodnik - Vodice)
SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE
Zahodna obvoznica
Maribor

Plan razvoja in
obnavljanja za leto
2005
100
100
40.346
300.000
820.000
700
1.062.000
10.000
10.000
120.000
2.363.246

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PREDHODNI PROJEKTI IN ODKUPI:
V letu 2005 se bo izdelovala projektno-tehnična dokumentacija ter odkupovala zemljišča za obvoznico Mengša
na odseku državne ceste (I.3.1.) Želodnik – Mengeš z obvoznico. Prav tako se bo izdelovala projektno-tehnična in
prostorska dokumentacija za odseka državnih cest (I.3.2.)
Mengeš – Žeje in (I.3.3.) Žeje – Vodice. Skupna vrednost teh
del v letu 2005 znaša 120 mio SIT.
3. OBNAVLJANJE AVTOCEST
3.1. Investicijsko obnavljanje vozišč
V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje avtocestnih
vozišč potekalo na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer tam, kjer so bili v postopku sezonskih
pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI
označeni s kriterijalno oceno »zelo slabo« in »slabo« in so
torej najbolj dotrajani.
Izvedba investicijskega obnavljanja avtocestnih vozišč
zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se
bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri
izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo
zahtevano izvajanje del v vseh dnevih v tednu, v celotnem
svetlem delu dneva, posamezne delovne faze, ki bodo to
omogočale, pa se bodo izvajale tudi ponoči.
Predvidena je priprava projektno-tehnične dokumentacije in obnavljanja vozišč na vseh krakih avtocestnega
omrežja, in sicer:
– Štajerski krak: na območju avtocestnih
odsekov Pesnica – Tezno in Hoče – Arja vas: 660 mio SIT
– Ljubljanski avtocestni obroč: na območju
avtocestnega razcepa Kozarje:
282 mio SIT
– Dolenjski krak: na območju avtocestnega
odseka od razcepa Malence – Grosuplje in na
desni – stari polovici odseka AC Grosuplje –
Ivančna Gorica:
450 mio SIT
– Primorski krak: na območju odseka
Vrhnika – Logatec, na območju avtocestnega
odseka Razdrto – Čebulovica in na območju
840 mio SIT
mejnega prehoda Vrtojba:
– Gorenjski krak: na območju avtocestnega
odseka med izvozom Kranj – zahod in Kranj –
vzhod ter na območju mejnega platoja
Karavanke:
60 mio SIT
SKUPAJ:

2.292 mio SIT

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskega obnavljanja avtocestnih vozišč ter izdelave projektnotehnične dokumentacije ocenjena na 2.292 mio SIT.
Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami
pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
3.2. Investicijsko obnavljanje objektov
V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje vozišč avtocestnih objektov potekalo na starejših odsekih slovenskega
avtocestnega omrežja, in sicer tam, kjer so bile v postopku
rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki bodisi
že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo
varnega odvijanja prometa, bodisi je popravilo posameznih
delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) zaradi preprečitve nadaljnjega pospešenega propadanja objektov. Za določitev prioritete obnavljanja je na podlagi
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rednih in glavnih pregledov izdelan kriterij poškodovanosti
objektov. V okviru obnove avtocestnih objektov se izvajajo
tudi obnovitvena dela v predorih.
Izvedba investicijskega obnavljanja avtocestnih objektov zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato
se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev.
Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo
zahtevano izvajanje del v vseh dnevih v tednu, v celotnem
svetlem delu dneva, posamezne delovne faze, ki bodo to
omogočale, pa se bodo izvajale tudi ponoči. Samo obnova
največjih objektov se bo izvajala tudi v času turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 24 ur na dan.
Predvidena je priprava projektno-tehnične dokumentacije in obnavljanja objektov na vseh krakih avtocestnega
omrežja, in sicer:
– Štajerski krak: popravilo dilatacij na
dvoetažnem mostu v Mariboru, obnova mostu
čez Dravinjo in manjša popravila hidroizolacij: 120 mio SIT
– Ljubljanski avtocestni obroč:
50 mio SIT
– Dolenjski krak: predvidena je obnova
vozišča v predorih Debeli hrib in Mali vrh,
popravilo dilatacije in asfalta na viaduktu
Reber in obnova objektov na desni – stari
polovici odseka AC Grosuplje – Ivančna
Gorica:
363 mio SIT
– Primorski krak: izdelava projektno –
tehnične dokumentacije za sanacijo viadukta
Verd, manjša popravila dilatacij, obnova objekta
Slavček v Kopru, obnova nadvoza na priključku
Vrhnika in prva faza obnove in ojačitve stebrov
viadukta Ravbarkomanda:
210 mio SIT
– Gorenjski krak: predor Karavanke:
priprava projektno-tehnične dokumetacije in
obnova talnega oboka:
45 mio SIT
SKUPAJ:

788 mio SIT

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskega obnavljanja avtocestnih objektov ter izdelave projektno-tehnične dokumentacije ocenjena na 788 mio SIT.
Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami
pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
3.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov
V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje drugih objektov
na avtocestah potekalo na celotnem avtocestnem omrežju.
Med obnavljanje drugih objektov štejemo vsa obnovitvena
dela in monitoringe na objektih, ki so sestavni del avtocest,
predvsem:
– obnove odvodnjevalnega in drenažnega
sistema:
40 mio SIT
– obnove protihrupnih ograj, varnostnih
ograj in varovalnih ograj:
180 mio SIT
– obnove nasipov, brežin, usekov:
56 mio SIT
– obnove avtocestnih baz in cestninskih
postaj:
230 mio SIT
– pregledi objektov, geotehnično opazovanje,
ekološki monitoringi:
50 mio SIT
SKUPAJ:

556 mio SIT

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskega obnavljanja drugih objektov na avtocestah ter
izdelave projektno-tehnične dokumentacije ocenjena na
556 mio SIT.
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Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami
pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
3.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte
V letu 2005 se bodo izvajale naslednje investicijske naložbe v vozišča in objekte:
– 1. faza razširitve AC baze v Slovenskih
Konjicah na odseku AC Ptujska cesta – Arja
vas:
220 mio SIT
– priprava projektno-tehnične dokumentacije za razširitve CP Logatec in CP Ljubljana –
zahod na odseku AC Ljubljana – Koper:
20 mio SIT
– priprava projektno-tehnične dokumentacije za vzpostavitev Centra za vodenje prometa
in upravljanje avtocest:
40 mio SIT
– odstranitev starih CP na odseku AC Ptujska
cesta – Arja vas:
75 mio SIT
SKUPAJ:

355 mio SIT

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskih naložb v vozišča in objekte ter izdelave projektno-tehnične dokumentacije ocenjena na 355 mio SIT.
Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami
pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
3.5. Investicijske naložbe v opremo obstoječega
avtocestnega omrežja
V letu 2005 bo zaradi posodobitve opreme obstoječega avtocestnega omrežja, zagotavljanja večje prometne
varnosti in zagotavljanja varstva okolja pred vplivi avtocest,
stare avtocestne odseke potrebno opremiti s sodobno elektro
– strojno in drugo opremo ter zagotoviti zaščito pred hrupom
z izgradnjo potrebne protihrupne zaščite. Izvajale se bodo
naslednje investicijske naložbe v opremo obstoječega avtocestnega omrežja:
– izgradnja protihrupne zaščite na območju
Brezovice in Maribora:
400 mio SIT
– postopna zamenjava varnostne ograje
glede na višji nivo varnosti, ki je usklajen z
evropskimi standardi:
85 mio SIT
– postavitve cestnovremenskih postaj:
340 mio SIT
– nadgradnja signalno – varnostnih naprav
v predorih Karavanke, Pletovarje, Golo rebro,
Golovec, Mali hrib in Debeli vrh:
310 mio SIT
– razsvetljava avtocestnih razcepov:
250 mio SIT
– zapiranje avtocestnih prehodov:
30 mio SIT
– nadgradnja infrastrukture za zagotavljanje
neprekinjenega elektroenergetskega napajanja
objektov:
150 mio SIT
– zamenjava in posodobitev kažipotne
signalizacije:
238 mio SIT
SKUPAJ:

1.803 mio SIT

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskih naložb v opremo obstoječega avtocestnega omrežja
ter izdelave projektno-tehnične dokumentacije ocenjena na
1.803 mio SIT.
Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami
pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
Že v letu 2005 se bo izvedel tudi del postopkov izbire
najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v prihodnjem letu iz sredstev leta 2006, in sicer do višine 60 %

planirane vrednosti teh del v letu 2005. Namen vnaprejšnjega
vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v 1. kvartalu leta 2006. S tem bo zagotovljen
pravočasen začetek in izvedba dela vseh potrebnih del na
investicijskem obnavljanju in naložbah v spomladanskem
obdobju oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje
del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične
sezone.
4. NOV ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM
V letu 2005 je predvidena sprememba obstoječega
sistema elektronskega pobiranja cestnine (ABC), ki je sedaj
v uporabi samo za prvi cestninski razred, to je za osebna
vozila.
V sistemu bo potrebno nadomestiti sedanjo frekvenco
mikrovalovne komunikacije 2,45 GHz z novo frekvenco 5,8
GHz, ki bo ustrezala standardizaciji po CEN TC 278 in bo
usklajena z direktivo Evropske unije z oznako 2004/52/EC.
V naslednji fazi, prav tako še v letu 2005, je predvidena razširitev uporabe sistema elektronskega pobiranja cestnine
(ABC) na vse kategorije vozil. Oboje, nova frekvenca in
razširitev sistema ABC na vse kategorije vozil, je predpogoj
za uvedbo interoperabilnosti našega sistema elektronskega
pobiranja cestnine z drugimi evropskimi državami, ki imajo
mikrovalovno tehnologijo pobiranja cestnine, prav tako pa
bosta obe spremembi osnova za postopno uvedbo elektronskega pobiranja cestnine v prostem prometnem toku.
Na podlagi zaključkov študije o možnostih vzpostavitve
elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem
toku (naročnika študije sta bila Ministrstvo za promet in Ministrstvo za informacijsko družbo) je v letu 2005 predvidena
izvedba pilotnega projekta pobiranja cestnine v prostem prometnem toku.
V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskih naložb v posodobitev cestninskega sistema, prehod
na frekvenco 5,8 GHz in pilotni projekt pobiranja cestnin
v prostem prometnem toku ter izdelave projektno-tehnične
dokumentacije ocenjena na 1.980 mio SIT.
5. FINANČNI ODBITKI ZARADI INVESTICIJSKIH
KREDITOV (PLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih kreditov (plačilo rednih obresti in odplačilo glavnice) bodo v letu 2005 dosegle vrednost
20.322 mio SIT, od tega bo:
– 9.896 mio SIT namenjeno za plačilo rednih obresti (za
kredite za avtocestne odseke, ki so že predani v promet),
– 10.426 mio SIT namenjeno za odplačilo glavnice.
6. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH
CEST
6.1. Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest določenih
v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji
Osnovni vir za ﬁnanciranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se
zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC
Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02).
Dinamika ﬁnanciranja po ReNPIA v RS za leto 2005
predvideva iz tega naslova priliv v višini 39,1 milijard to-
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larjev (po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT). V Proračunu RS za
leto 2005 je priliv iz tega vira določen v višini 27,1 milijarde
tolarjev. Razlika se delno zagotovi v višini 4,5 milijarde tolarjev iz sredstev kohezijskega sklada EU, delno pa v višini
6,2 milijarde tolarjev iz izdaje obveznic DRS III. Dodatno se
v leto 2005 prenese neporabljena kvota kohezijskega sklada
EU iz leta 2004 v višini 6,4 milijarde SIT.
6.2. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 126/03) so vir za ﬁnanciranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil,
najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se
zagotovijo iz dela cestnine in drugih prihodkov družbe. V letu
2005 je iz tega vira predvidenih 17.300 mio SIT.
jev

6.3. Krediti in izdaja dolžniških vrednostnih papir-

V letu 2005 bodo črpani krediti in izdane obveznice za ﬁnanciranje izgradnje avtocest v skupnem znesku
56.200.447.000 SIT.
V letu 2005 bo črpano 30.000.447.000 SIT kreditov po
že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A. KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ
IN TUJI KREDITI
kredit Evropske investicijske banke –
EIB V
kredit Evropske investicijske banke –
EIB VI
kredit Autovie Venete S.p.A.- AVV
SKUPAJ (A)

16.564.204.000 SIT
10.036.961.000 SIT
3.399.282.000 SIT
30.000.447.000 SIT

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR =
239,64 SIT.
V letu 2005 bo koriščen kredit Evropske investicijske
Banke (EIB V) v okvirni višini 16.564 mio SIT, ki je namenjen
ﬁnanciranju odsekov AC Smednik – Krška vas in Šentvid
– Koseze.
V letu 2005 je predvideno črpanje kredita pri Evropski
investicijski banki (EIB VI) v višini 10.036 mio SIT za ﬁnanciranje odsekov Hrastje – Lešnica, Korenitka – Pluska in Podtabor – Peračica. Predpogoj za črpanje kredita je ratiﬁkacija
poroštvene pogodbe, sklenjene med RS in EIB.
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Za ﬁnanciranje gradnje AC Razdrto – Vipava – Rebernice se v letu 2005 predvideva črpanje kredita Autovie Venete
S.p.A. v okvirni višini 3.399 mio SIT.
B) OBVEZNICE/NOVI KREDITI
V letu 2005 se bo začel postopek za izdajo obveznic
na domačem trgu oziroma najem ﬁnančnih kreditov, ki je
namenjen ﬁnanciranju odsekov AC Hrastje – Lešnica, Korenitka – Pluska in Šentvid – Koseze, in sicer v višini 14.800
mio SIT.
Prav tako bo v letu 2005 začet postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem ﬁnančnih kreditov,
ki je namenjen ﬁnanciranju odsekov AC Lendava – Pince,
Klanec – Ankaran: navezava na Luko Koper I. faza in Pesnica – Slivnica: Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,80 v
predvideni višini 5.200 mio SIT. Predpogoj za predlagano zadolžitev je sprejem zakona o soglasju in zakona o poroštvu.
Oblika zadolžitve bo odvisna od pogojev na ﬁnančnih
trgih.
Obveznice II/krediti
Obveznice III/krediti

14.800.000.000 SIT
11.400.000.000 SIT

SKUPAJ (B)

26.200.000.000 SIT

SKUPAJ (A+B)

56.200.447.000 SIT

6.4. Drugi viri
V letu 2005 je kot vir v višini 500 mio SIT za ﬁnanciranje
gradnje predvideno soﬁnanciranje Mestne občine Ljubljana.
6.5. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2005 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost planiran vir v višini 12.100 mio SIT.
7. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2005 Z
OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI ZA LETO 2005
Tabela 7 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2005 z
obsegom, predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja
avtocest za leto 2005.
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Tabela 7:
PRIMERJAVA PLANA 2005 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO

1 EUR = 239,64 SIT

RESOLUCIJA O
NPIA RS
v 000 SIT

% od
NPIA RS

Letni plan 2005

v mio EUR

v 000 SIT

v mio EUR

1. VIRI
1.1. Investicijski transferi

39.085.284

163,10

38.044.800

158,76

97,3

Namenska sredstva 1
Kohezijski sklad

39.085.284
0

163,10

27.144.800
4.500.000

113,27
18,78

69,5

10.568.124

44,10

6.400.000
30.000.447

26,71
125,19

283,9

61.108.200
1.006.488

255,00
4,20

26.200.000
510.000

109,33
2,13

42,9
50,7

18.524.172

77,30

17.300.000

72,19

93,4

130.292.268

543,70

12.092.736
124.147.983

50,46
518,06

95,3

93.572.231

390,47

85.166.090

355,39

91,0

1.828.453
5.703.432
101.104.116
7.165.236

7,63
23,80
421,90
29,90

2.363.246
2.235.263
89.764.599
5.794.000

9,86
9,33
374,58
24,18

129,2
39,2
88,8
80,9

1.980.000

8,26
84,80
26,20
518,03
0,03

Kohezijski sklad,
prenesena kvota 2004
1.2. Krediti
1.3. Vrednostni papirji
(obveznice)
1.4. Drugi viri
1.5. Sredstva
koncesijske dajatve2
1.6. Povra�ilo davka na
dodano vrednost
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev
navezovalnih cest
2.5. Stroški financiranja
Graditev skupaj
2.6. Obnavljanje avtocest
2.7. Elektronski
cestninski sistem
2.8. Stroški kreditov in
obveznic

22.022.916

91,90

Nadomestilo po pogodbi o naro�ilu
PORABA SKUPAJ

130.292.268

543,70

20.322.620
6.278.584
124.139.803

0

0,00

8.180

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

92,3
95,3

Opombe:
1
V skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02)
2
Prikazani znesek predstavlja samo del cestnine in povračil za ﬁnanciranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem
avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v letu 2005 znaša po
resoluciji o NPIA 144,5 mio EUR.
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2005 v višini 130.292 mio SIT. Po LP
ROAC 2005 predvidena realizacija v višini 124.140 mio SIT predstavlja 95 % realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA. Na
strani virov bo zato zagotovljenih 124.148 mio SIT ali 95 % predvidenih z Resolucijo o NPIA.
Št. 37100-1/2005/9
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EVA 2004-2411-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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Priloga 1:
PREGLED VIROV IN PORABE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2005
v 000 SIT

VIRI

Investicijski transferi
namenska sredstva
kohezijski sklad
kohezijski sklad (prenesena kvota 2004)

Krediti mednarodnih finan�nih institucij in tuji krediti
EIB V
EIB VI
AUV

Obveznica DRS II/kredit
Obveznica DRS III/kredit
Drugi viri
Mestna ob�ina Ljubljana

38.044.800
27.144.800
4.500.000
6.400.000

30.000.447
16.564.204
10.036.961
3.399.282

14.800.000
11.400.000
510.000
510.000

Sredstva koncesijske dajatve

17.300.000

Povra�ilo davka na dodano vrednost

12.092.736

SKUPAJ VIRI

124.147.983

PORABA
Razvoj avtocest
priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2005
odkupi zemljiš� in nepremi�nin za odseke po l. 2005
gradnja avtocest
zaklju�ek gradnje in predaja AC odsekov v promet
nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov
pri�etek gradnje novih avtocestnih odsekov
zaklju�na dela na avtocestah, predanih prometu v letu 2004
zaklju�na dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994
zaklju�na dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
gradnja stranskih cestninskih postaj
razširitev obstoje�ih �elnih cestninskih postaj
stroški za izvajanje kontrole in potrjevanja kvalitete
stroški za izvajanje revizij projektne dokumentacije
stroški za koordiniranje in zagotavljanje varnosti pri delu

Razvoj navezovalnih cest
gradnja navezovalnih cest v letu 2005

Stroški financiranja
stroški financiranja

Obnavljanje avtocest
investicijsko obnavljanje voziš�
investicijsko obnavljanje objektov
investicijske naložbe v voziš�a in objekte
investicijske naložbe v opremo obstoje�ega avtocestnega omrežja

Nov elektronski cestninski sistem
Finan�ni odtoki zaradi investicijskih kreditov
Nadomestilo za opravljanje naro�ila

SKUPAJ PORABA
RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

85.166.090
1.191.500
300.000
61.180.793
21.830.883
28.162.900
11.187.010
13.411.053
5.748.272
383.000
1.472.472
1.300.000
25.000
80.000
74.000

2.363.246
2.363.246

2.235.263
2.235.263

5.794.000
2.292.000
1.344.000
355.000
1.803.000

1.980.000
20.322.620
6.278.584

124.139.803
8.180
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1975.

Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in
višino dodatka za rekreacijo v letu 2005

Na podlagi 4. in 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št.
20/04) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 10. 5. 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino
dodatka za rekreacijo v letu 2005
I
Dodatek za rekreacijo se določi v dveh različnih višinah
v razmerju 1: 1,78, in sicer tako, da prejmejo:
– uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja
od zneska osnove za odmero dodatnih pravic iz 57. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju "zakona"), dodatek v višini 73.420 SIT,
– uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega znesek
osnove za odmero dodatnih pravic iz 57. člena zakona in
– uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih po zakonu, veljavnem do 31. 12. 1999, uživalci delne
invalidske pokojnine, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost
pa v znesku 41.260 SIT.
Uživalcem dajatev iz tretje alinee prejšnjega odstavka
se dodatek za rekreacijo izplača, če ne prejemajo plače
oziroma niso vključeni v zavarovanje ali pa so vključeni v zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci dajatve
iz invalidskega zavarovanja.
Dodatek za rekreacijo se ne izplača uživalcem delne
pokojnine in polovice pokojnine.
II
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah
mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu in uživalcem družinskih oziroma vdovskih
pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina
izplačuje ločeno, se znesek dodatka za rekreacijo, določen
v I. točki tega sklepa, izplača v sorazmernem delu.
III
Uživalcem pokojnine oziroma nadomestila iz I. oziroma
II. točke tega sklepa, ki pravico do dajatve pridobijo v letu
2005, se dodatek za rekreacijo izplača v sorazmernem delu
(po dvanajstinah) glede na trajanje pravice do pokojnine
oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu
niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu.
Na enak način se izplača dodatek za rekreacijo tudi
upravičencem, ki jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila preneha do 31. 5. 2005. Kot mesec uživanja dajatve se
šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj
15 dni.
IV
Dodatek za rekreacijo se izplača v enkratnem znesku,
skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj 2005.
V primeru, da je pravica do pokojnine oziroma nadomestila priznana po maju 2005, se dodatek upravičencem
izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine oziroma prvega
nadomestila.

Uradni list Republike Slovenije
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005-24
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l. r.
Predsednik

1976.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o
organizaciji in načinu delovanja invalidskih
komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije

Na podlagi sedmega odstavka 261. člena in petega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 10. 5. 2005 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o organizaciji in načinu delovanja invalidskih
komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št.
113/02) se v prvem odstavku 5. člena za besedami »strokovnjak nemedicinske stroke z« doda beseda »najmanj«.
2. člen
V peti alinei prvega odstavka 12. člena se črta besedilo
v oklepaju.
3. člen
Tretji odstavek 15. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
4. člen
Spremeni se 30. člen pravilnika tako, da se glasi:
»1. Zavarovanec in delodajalec imata pravico po izdaji odločbe o priznani pravici na podlagi II. ali III. kategorije
invalidnosti zaprositi za podajo dopolnilnega izvedenskega
mnenja o ustreznosti ponujenega delovnega mesta ali poklicne rehabilitacije.
2. Zavarovanec in delodajalec, ki ima zaposlenih manj
kot pet delavcev ob vložitvi zahteve, imata pravico po dokončnosti odločbe o priznani pravici na podlagi II. ali III.
kategorije invalidnosti zaprositi za podajo dopolnilnega izvedenskega mnenja o tem ali delodajalec utemeljeno ne more
zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto
brez ali po končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do
dela s krajšim delovnim časom od polnega (ugotavljanje okoliščin iz prvega odstavka 102. v skladu z drugim odstavkom
103. člena zakona).
3. Mnenje iz prvega in drugega odstavka tega člena
poda praviloma predsednik invalidske komisije I. stopnje, oziroma senat invalidske komisije I. stopnje, na podlagi ogleda
vseh delovnih mest ali njihovih natančnih opisov.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Spremeni se 60. člen tako, da se glasi:
»Normativi za delo izvedencev se določajo v točkah
glede na zahtevnost izvedenskega dela za podajo mnenja,
in so:
a) Normativi za delo izvedencev invalidskih komisij I.
stopnje
A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Pripravljalni postopek
2. Pripravljalni postopek za poklicno
rehabilitacijo
3. Pregled zadeve in priprava za senat
4. Izvedensko mnenje na senatu
5. Izvedenec nemedicinske stroke
6. Ogled delovnega mesta
B) Dopolnilno mnenje
1.Pripravljalni postopek
2. Pregled zadeve in priprava za senat
3. Podaja mnenja na senatu
4. Izvedenec nemedicinske stroke

20 točk
40 točk
40 točk
55 točk
35 točk
60 točk
10 točk
10 točk
30 točk
30 točk

C) Ocena telesne okvare ali dodatka za pomoč in postrežbo
1. Pripravljalni postopek
10 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat
15 točk
3. Izvedensko mnenje
30 točk
4. Osebni pregled v domu starejših občanov
in izvedensko mnenje
60 točk
5. Osebni pregled na domu
in izvedensko mnenje
75 točk
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A) Priprava in izdelava obrazcev za tuje nosilce zavarovanja
1. Pripravljalni postopek
30 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat
45 točk
3. Obravnava na senatu z osebnim pregledom
110 točk
4. Obravnava na senatu v odsotnosti zavarovanca 60 točk
B) Izdaja potrdil
1. Pregled dokumentacije in izdaja potrdila

15 točk

C) Dodatno porabljen čas za delo na terenu in za udeležbo na sestankih
1. Za eno uro dodatno porabljenega časa
50 točk

si:

6. člen
Spremeni se drugi odstavek 63. člena tako, da se gla-

»2) Vrednost bruto točke, določene po tem pravilniku
znaša:
– za predsednika senata 70 SIT,
– za člana senata 56 SIT.«
7. člen
Za 65. členom se dodata nova 65.a člen in 65.b člen,
ki se glasita:
»65.a člen
Zaradi zagotovitve nemotenega poteka dela naloge poklicnega izvedenca lahko opravljajo tudi izvedenci, ki niso
v delovnem razmerju pri Zavodu, ki jih določi predsednik
invalidske komisije I. stopnje oziroma II. stopnje oziroma
direktor območne enote zavoda oziroma direktor sektorja za
izvajanje zavarovanja.«

D) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pripravljalni postopek
15 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat
150 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu
55 točk

» 65.b člen
Drugi odstavek 30. člena se začne uporabljati z dnem
uveljavitve uredbe Vlade Republike Slovenije iz tretjega odstavka 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04).«

b) Normativi za delo izvedencev invalidskih komisij II.
stopnje v zvezi s pritožbo in v reviziji

8. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Pripravljalni postopek
2. Pregled zadeve in priprava za senat
3. Izvedensko mnenje na senatu
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda
5. Izvedenec nemedicinske stroke
6. Ogled delovnega mesta

20 točk
55 točk
85 točk
30 točk
55 točk
75 točk

B) Ocena telesne okvare ali dodatka za pomoč in postrežbo
1. Pripravljalni postopek
10 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat
30 točk
3. Izvedensko mnenje samo
na osnovi dokumentacije v spisu
45 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda
30 točk
5. Osebni pregled v domu starejših občanov
in izvedensko mnenje
85 točk
6. Osebni pregled na domu in izvedensko
mnenje
100 točk
C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pripravljalni postopek
15 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat
150 točk
3. Izvedensko mnenje
85 točk
D) Izvedensko mnenje na zahtevo sodišča

180 točk

c) Normativi za delo invalidske komisije I. in II. stopnje

Št. 1000/2005-24
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l. r.
Predsednik

1977.

Sprememba in dopolnitev sklepa o povračilu
potnih stroškov

Na podlagi 108. člena in petega odstavka 266. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Skupščina
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 10. 5. 2005 sprejela

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
SKLEPA
o povračilu potnih stroškov
1. člen
V Sklepu o povračilu potnih stroškov (Uradni list RS,
št. 113/02) se spremeni prvi odstavek 4. člena tako, da se
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za besedo vozovnice črta vejica in doda tekst »ali potrdila o
ceni prevoza oziroma po veljavnem ceniku,«.

V tretjem odstavku se beseda »Kandidati« nadomesti z
besedno zvezo »Mladi raziskovalci«.

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Prva alinea prvega odstavka 19. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj
80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.«

Št. 1000/2005-24
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l. r.
Predsednik

1978.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 011-01-15/2004/6 z dne 31. 3. 2005, je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 12. seji dne 4. 4. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
1. člen
V 5. členu Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 12/05) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v
raziskovalni organizaciji.«

si:

2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se gla-

»Agencija o izboru pisno obvesti raziskovalne organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju, in kandidate
za mentorje, ki so se prijavili kot posamezniki.«
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
se glasi:
»Raziskovalna organizacija in kandidat za mentorja, ki
se je prijavil kot posameznik, imata v osmih dneh od prejema
obvestila o rezultatih pravico vložiti pritožbo.«

6. člen
V četrti alinei 22. člena se za besedo »diplomi« dodajo
besede »z dodatkom k diplomi«.
7. člen
V drugem stavku četrtega odstavka 27. člena se za
besedo »sredstev« črta besedilo »skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi«.
8. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 7. člena tega pravilnika.«
9. člen
V četrtem odstavku 31. člena se črta besedilo »skupaj
z zamudnimi obrestmi«.
10. člen
V prvem odstavku 33. člena se na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen določil 26. člena, drugega in tretjega stavka četrtega odstavka 27. člena, 28. člena,
29. člena ter četrtega in petega odstavka 31. člena tega
pravilnika«.
11. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
Rok za sporočanje imen kandidatov za mlade raziskovalce, določen v 14. in 15. členu tega pravilnika, za leto 2005
določi agencija in o tem obvesti raziskovalne organizacije ter
ga objavi na spletnih straneh agencije.
Če raziskovalne organizacije do roka, ki ga določi agencija, ne sporočijo imena kandidatov za mlade raziskovalce,
izgubijo možnost ﬁnanciranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.«
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-25/2005/1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
EVA 2005-1647-0003
Predsednik
upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l. r.

3. člen
Naslov VI. Poglavja »Kandidati za mlade raziskovalce
– pogoji, kriteriji in merila« se spremeni tako, da se glasi
»Mladi raziskovalci – pogoji, kriteriji in merila«.
4. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:«.
V četrti in peti alinei prvega odstavka in prvem ter
drugem stavku drugega odstavka se beseda »kandidat« nadomesti z besedama »mladi raziskovalec«.

1979.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o postopku in merilih za izbor in soﬁnanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno de-

Uradni list Republike Slovenije
javnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 011-01-19/2004/5 z dne 31. 3. 2005, je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 12. seji dne 4. 4. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku
in merilih za izbor in soﬁnanciranje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
1. člen
V 24. členu Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
soﬁnanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 12/05) se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Na javni razpis za leto 2005 se lahko prijavijo tista
društva, ki so na ministrstvo, pristojno za znanost, vložila
vlogo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti pred oziroma v času
trajanja javnega razpisa.«
Črta se 25. člen.

2. člen

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-29/2005/1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
EVA 2005-1647-0005
Predsednik
upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l. r.

1980.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o ﬁnanciranju
in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-04-143/2004/4 z dne 31. 3. 2005, je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 12. seji dne 4. 4. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o ﬁnanciranju in
soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije
1. člen
V 3. členu Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05) se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja, se taka pomoč pred
dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.«
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-27/2005/1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
EVA 2005-1647-0001
Predsednik
upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l. r.

1981.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih raziskovalcev v gospodarstvu

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 011-01-20/2004/3 z dne 31. 3. 2005, je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 12. seji dne 4. 4. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih
raziskovalcev v gospodarstvu
1. člen
V 1. členu Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Uradni list RS, št.
12/05) se črta drugi odstavek.
2. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 19. člena tega pravilnika.«
3. člen
V drugem stavku petega odstavka 30. člena se za besedo »sredstev« črta besedilo »skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi«.
4. člen
V četrtem odstavku 34. člena se besedilo », skupaj z
zakonitimi obrestmi« nadomesti z besedilom »v realni vrednosti«.
V prvem odstavku 36. člena se na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen določil 29. člena, petega
odstavka 30. člena, prvega odstavka 31. člena, 32. člena ter
petega odstavka 34. člena«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-26/2005/1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
EVA 2005-1647-0004
Predsednik
upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l. r.
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Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o
(so)ﬁnanciranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 011-01-26/2004/3 z dne 31. 3. 2005, je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 12. seji dne 4. 4. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o (so)ﬁnanciranju
temeljnih, aplikativnih in podoktorskih
raziskovalnih projektov
1. člen
V 7. členu Pravilnika o (so)ﬁnanciranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS,
št. 12/05) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja, se taka pomoč pred
dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-28/2005/1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
EVA 2005-1647-0002
Predsednik
upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1983.

Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2005

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, april 2005
1. Mesečni koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih aprila 2005 v primerjavi z marcem 2005 je
bil 0,003.
2. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila 2005 je bil 0,010.
3. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila 2005
je bil 0,002.
4. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2005 v primerjavi z aprilom 2004 je bil 0,036.
5. Mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin
april 2005 v primerjavi z marcem 2005 je bil 0,000.
6. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do aprila 2005 je bil 0,011.
7. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 2005 je bil 0,003.
8. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2005
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,027.
9. Koeﬁcient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do aprila 2005 v primerjavi s povprečjem leta
2004 je bil 0,013.
Št. 9621-22/2005/5
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
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OBČINE

BREZOVICA
1984.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2004

Na podlagi 13. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00), je Občinski svet občine
Brezovica na 19. redni seji, ki je bila dne 4. 5. 2005, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2004, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada Občine Brezovica.

4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan
31. 12. 2004 znaša 15,349.997,46 SIT.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2004 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 17/2005
Brezovica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto
2004 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (I-II)

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil,
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VII-VIII)

1.205,174.535,34
997,584.311,09
207,590.224,25

–
–
–
–
–
–

3. člen
Presežek odhodkov v višini 301,453.224,25 SIT se razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2005.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2004 znaša
372,175.236,52 SIT.

1985.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in
2005

Na podlagi določil Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 19. redni seji dne 4. 5. 2005 na
predlog župana sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto
2004 in 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2004
in 2005 (Urradni list RS, št. 26/04) se 5. člen spremeni tako,
da se glasi:
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Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov

Rebalans I. 04
v 1000 SIT

Rebalans II. 05
v 1000 SIT

1,108.996
991.593
859.366
727.712
93.563
38.091
–
132.227
20.352
3.863
535
9.050
98.427
41.584
20.484
–
21.100
240
240
–
75.579
75.579
1.202.858
260.796
41.227
7.290
210.779
–
1.500
445.356
19.990
59.326
35.645
330.395
–
411.372
411.372
85.334
85.334
-93.862

1,332.232
1,100.332
972.960
770.894
126.450
75.616
–
127.372
21.615
2.300
1.400
10.551
91.506
186.190
8.234
–
177.956
–
–
–
45.710
45.710
1.633.689
295.360
46.887
7.528
238.345
–
2.600
474.657
20.269
65.211
34.209
354.968
–
813.674
813.674
49.998
49.998
-301.457

B)
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75
Prejeta vračila danih posojil
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in popvečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
Prejeta minis dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

Proračun 2004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Proračun 2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Proračun 2004
–
–
–
–
–
–
-93.862
93.862
93.862

Proračun 2005
–
–
–
–
–
–
-301.457
301.457
301.457

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
707
Drugi davki
Nedavčni prihodki
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
Tekoči transferi
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412
Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transfer v tujino
Investicijski odhodki
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430
Investicijski transferi
Proračunski presežek/primanjkljaj (I-II)

Uradni list Republike Slovenije
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu ﬁnančnih terjatev in naložb.

Št.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je
Občinski svet občine Brezovica na 19. redni seji dne 4. 5.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se
1. člen spremeni tako, da se na koncu črta pika in doda naslednje besedilo: »ter spremembe in dopolnitve, izdelane v
januarju 2005«.
2. člen
V 5. členu odloka se v točki »4.2. Območja za gradnjo
družinskih stanovanjskih hiš« doda odstavek, ki se glasi:
»V morfoloških enotah je dovoljena samo gradnja enostanovanjskih stavb, in sicer:
– enodružinskih hiš,
– vil,
– atrijskih hiš,
– počitniških hiš.
Enodružinska hiša je objekt, ki obsega največ eno stanovanje in z do 50% bruto etažnih površin, ki so namenjene
za okolje nemoteči poslovni dejavnosti in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi enodružinskih hiš.«
3. člen
V 5. členu odloka se točka »13.2. Pozidanost gradbene
parcele« na novo glasi:
»Gradbena parcela je lahko pozidana največ 20%, kar
vključuje samo glavni objekt brez pomožnih objektov.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.
Za nadomestne gradnje, kakor tudi za prizidave in nadzidave v vaških jedrih se upošteva določilo, da je gradbena
parcela lahko pozidana največ 20%, kar vključuje samo
glavni objekt brez pomožnih objektov.«

4899

Št. 18-05
Brezovica, dne 4. maja 2005.

Št. 15/2005
Brezovica, dne 4. maja 2005.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

Stran

4. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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1987.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju
Občine Brezovica

Na podlagi 21., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US 26/97,
odl. US 12/99), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00)
je Občinski svet občine Brezovica na 19. redni seji dne 4. 5.
2005 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka in dejavnost javne službe)
Dejavnost lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalne odpadne
vode,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje,
– vodenje katastra javne kanalizacije,
– izdajanje pogojev in soglasij.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
2. člen
Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja
dejavnosti, in padavinsko vodo razen padavinske vode, ki
odteka v javno kanalizacijo iz površin, ki niso javne površine
ali strehe.
Odvajanje in čiščenje tehnološke odpadne vode in tiste
padavinske vode, ki se odvaja iz površin, ki niso javne površine, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se
takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni
ali skupni čistilni napravi.

men:

3. člen
(pomen pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
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1. Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v ustrezno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo
katerega se zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode
iz stavb ter padavinske vode iz utrjenih, to je asfaltiranih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.
Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura in imajo status grajenega javnega
dobra. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter
nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
2. Javna površina je površina objekta ali dela objekta
lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.
3. Grajeno javno dobro je javna infrastruktura in pripadajoče zemljišče, na katerem se ta nahaja pod pogojem:
a) da se je zanjo pridobilo uporabno dovoljenje,
b) da se na podlagi sklepa pristojnega občinskega upravnega organa izvede vpis v zemljiško knjigo.
4. Območje izvajanja javne službe je območje lokalne
skupnosti, za katero je s predpisi lokalne skupnosti določen
način in obseg izvajanja javne službe.
5. Interna kanalizacija je sistem kanalov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki so namenjene odvajanju odpadne in padavinske vode od mesta nastanka do izpusta v
javno kanalizacijsko omrežje.
6. Uporabnik javne kanalizacije je vsaka ﬁzična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali
zemljišča, kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
7. Upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, imenovana s sklepom sveta Občine Brezovica, ki ji Občina
Brezovica skladno s tem odlokom in na podlagi pogodbe o
upravljanju določi obseg, pristojnosti in obveznosti izvajanja
te službe.
8. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe v sanitarnih prostorih,
pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna
voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan
in letna količina 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).
9. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in
odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vodotok
ali v tla.
10. Tehnološka odpadna voda je tehnološka odpadna
voda, kot jo določa uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS,
št. 35/96). Tehnološka odpadna voda je voda, ki kot stranski
produkt nastaja v industriji, obrtni, obrti podobni gospodarski
ali kmetijski dejavnosti in nima več neposredne uporabne
vrednosti za nadaljnji tehnološki proces. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s
komunalno ali padavinsko odpadno vodo oziroma z obema,
če se pomešane po skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo
ali v vodotok. Tehnološka odpadna voda je tudi hladilna voda
in izcedna voda, ki odteka iz objektov in naprav za predelavo,
skladiščenje in odlaganje odpadkov.
11. Tuja voda je voda, katere izvor ni vir onesnaženja
(npr. površinski vodotoki, podtalnica, voda iz drenažnih zajetij) in vdira v kanalizacijski sistem na mestu poškodb ali ob
namernem črnem priklopu.
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12. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE)
je enota obremenitve, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči
odrasla oseba pri povprečni porabi vode. Tako se primerjalno
lahko uporabi tudi za odpadno vodo, ki nastaja v industriji in
kmetijstvu.
13. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem
kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih
tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob,
črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki
rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode
v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi
v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno
kanalizacijsko omrežje.
14. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanalski vodi in
kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne
odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko
pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali
več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja
in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z
navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
15. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: magistralno omrežje) so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda
v takšnih vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih
omrežij v dveh ali več naseljih, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh
ali več naseljih in se zaključijo v skupni čistilni napravi.
16. Ločen kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje, po katerem se komunalna, tehnološka ali mešanica komunalne in tehnološke odpadne vode odvaja ločeno od padavinske vode.
17. Mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko
omrežje, po katerem se komunalna, tehnološka ali mešanica komunalne in tehnološke odpadne vode odvaja skupaj s
padavinsko odpadno vodo.
18. Delno mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko
omrežje, po katerem se komunalna, tehnološka ali mešanica
komunalne in tehnološke odpadne vode odvaja skupaj s
padavinsko odpadno vodo iz utrjenih javnih površin (cest,
parkirišč in pločnikov), medtem ko padavinska voda iz streh
in dvorišč ponika oziroma se ločeno odvaja v vodotok.
19. Vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja
odpadna voda in ima enega ali več iztokov, po katerih se odpadna voda odvaja v kanalizacijo ali vodotok.
20. Parameter onesnaženosti odpadne vode je po
predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura,
pH-vrednost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali
podobna lastnost odpadne vode.
21. Obratovalni monitoring odpadne vode je odvzem
vzorcev odpadne vode v času uporabe oziroma obratovanja
vira onesnaženja ter merjenje in vrednotenje parametrov
onesnaženosti odpadne vode, tako kot je to določeno s predpisi oziroma v programu izvajanja obveznih meritev.
22. Pretok odpadne vode je količina odpadne vode, ki
odteka v javno kanalizacijo in je lahko izražena kot povprečni
pretok v m3/leto, m3/mesec, m3/dan, m3/uro ali kot trenutni
pretok v m3/sekundo.
23. Merilnik pretoka je naprava, ki omogoča merjenje
pretoka.
24. Mersko mesto je objekt pred iztokom v javno kanalizacijo, v katerem se meri količina (pretok) in kakovost
(vsebnost nečistoč) v javno kanalizacijo odvedene odpadne
vode.
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25. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna
voda in izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.
26. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna
odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma
SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995. Pretočna
greznica je naprava, kjer se odpadna voda delno anaerobno
razgradi (očisti), pri čemer se neraztopljeni delci izločijo kot
blato, preostanek pa odteka v vodotok ali podtalje.
27. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
28. Komunalna čistilna naprava je kombinacija mehanske in biološke čistilne naprave in je namenjena čiščenju
komunalne odpadne vode.
29. Mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih vod
iz malih komunalnih čistilnih naprav.
30. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh
s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve
čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda
enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja, presega 40%
merjeno s KPK.
31. Mehanska čistilna naprava je naprava za odstranjevanje mehanskih delcev, to je v odpadni vodi neraztopljenih
snovi.
32. Biorazgradnja je molekularna razgradnja sestavin
odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.
33. Biološka čistilna naprava je naprava za obdelavo
odpadne vode s postopkom biorazgradnje, to je s pomočjo
mikroorganizmov.
34. Obdelava blata iz greznic in komunalnih čistilnih
naprav je stabilizacija (staranje), kondicioniranje, sušenje in
dezinfekcija blata pred sežigom, odlaganjem na odlagališčih
odpadkov oziroma pred uporabo v kmetijske namene, kolikor
blato ustreza pogojem predpisa o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla. Če se sežiga blato na območju komunalne čistilne naprave po predpisih o sežiganju odpadkov, se
šteje sežiganje blata za obdelavo blata.
35. Ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena gnojenja prek
ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega
drenažnega cevovoda.
36. Cena komunalnih storitev je lastna cena, ki pokriva
stroške obstoječe kvalitete in načina komunalne oskrbe.
37. Upravičena cena je lastna cena komunalne storitve, povečana za stroške, ki nastanejo zaradi zagotovljanja
višje kakovosti storitve, ki jih zahteva zakonodaja s področja
varstva okolja.
38. Priključnina je dajatev, namenjena pokrivanju stroškov prve izgradnje komunalne infrastrukture in njenega
priključevanja na obstoječe infrastrukturno omrežje.
39. Komunalni prispevek so obračunani stroški rekonstrukcije obstoječe komunalne infrastrukture s ciljem zagotavljanja boljše funkcionalnosti, večje kapacitete ali višjega
standarda oskrbe, ki jih pogojujejo predpisi ali potrebe uporabnikov.
40. Obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, ki je določeno za širitev naselja z veljavnim prostorskim
aktom.
41. Predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev
naselja razen območij iz prejšnje točke tega člena.
42. Vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno
vodo.
43. Občutljivo območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav.
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44. Obstoječa stavba je stavba, ki ima pridobljena vsa
potrebna dovoljenja.
4. člen
(lastnik)
Občina Brezovica je na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98)
lastnica kanalizacijskega omrežja. Občina Brezovica s posebno pogodbo pooblasti upravljavca za gospodarjenje z
objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne
vode.
5. člen
(upravljavec)
Upravljavca obstoječih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode sta
JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
(čistilna naprava za potrebe stanovanjskih hiš Žabnica-Notranje Gorice, katere investitor je Stanovanjska zadruga RTV
Ljubljana) in JP VO-KA d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
(kanal skupaj s čistilno napravo Kamnik pod Krimom, kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo Notranje Gorice).
Upravljanje z novo zgrajeno infrastrukturo odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Brezovica bo določeno naknadno (upravljanje bo
dodeljeno obstoječim izvajalcem javnih gospodarskih služb
ali izbranemu najugodnejšemu koncesionarju).
6. člen
(uporabnik)
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna
voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
7. člen
(posegi v prostor)
Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer
se izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja
odpadne vode, mora investitor pridobiti predhodno soglasje
upravljavca.
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca tudi za
vse kasnejše rekonstrukcije in adaptacije objekta, ki v času
gradnje neposredno posegajo v vplivno območje kanalizacijskega omrežja oziroma vplivajo na spremembo količine ali
kakovosti odpadne vode.
Upravljavec je dolžan izdati projektne pogoje, soglasje
najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema popolne vloge (če
se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt) ali v roku 30
dni (če se projektira zahtevni objekt).
8. člen
Upravljavec izdaja:
a) projektne pogoje,
b) soglasja k projektnim rešitvam,
c) uporabno dovoljenje,
d) soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje.
Upravljavec v projektnih pogojih navede pogoje, pod
katerimi je dovoljen poseg v prostor oziroma priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje. V soglasju pa upravljavec potrdi, da je projekt izveden v skladu s projektnimi pogoji.
Vsi stroški, povezani z izdajo pogojev, soglasja... bremenijo investitorja oziroma uporabnika.
9. člen
K vlogi za pridobitev projektnih pogojev mora investitor
oziroma projektant predložiti:
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a) idejno zasnovo,
b) podatke o vrsti in količini odpadne vode, ki se bo odvajala v javno kanalizacijsko omrežje,
c) strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko
je to določeno s predpisi.
10. člen
K vlogi za pridobitev soglasja k projektni rešitvi (gradnji)
mora investitor predložiti:
a) projektno gradbeno dokumentacijo (PGD),
b) projekt kanalskega priključka (v skladu s pravilnikom).
11. člen
(pravilnik)
Upravljavec sprejme v šestih mesecih pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije
(v nadaljevanju: pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi
predpisi. Za sprejem pravilnikov iz tega odloka je pooblaščen
direktor javnega podjetja, ki ga pred potrditvijo pregleda Odbor za komunalo, promet in zveze Občine Brezovica, potrdi
pa ga Občinski svet občine Brezovica.
12. člen
(gradnja objektov in naprav kanalizacije)
Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja
vsak usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem javne
kanalizacije pa izvaja upravljavec ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.
Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij
se praviloma predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesnimi
kanalizacijskimi vodi.
13. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažne vode, podtalnice in
vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer jo je možno
speljati v ponikalnico ali v vodotok.
II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV
14. člen
Objekti in naprave, namenjene odvajanju in čiščenju
odpadne in padavinske vode, so lahko v javni ali zasebni
uporabi.
15. člen
Upravljavec kanalizacije in čistilnih naprav upravlja in
vzdržuje le tiste naprave in objekte, ki so grajeno javno dobro Občine Brezovica in so s pogodbo preneseni v njegovo
upravljanje.
16. člen
Objekti in naprave, ki ne morejo pridobiti statusa grajenega javnega dobra, so zasebna kanalizacija in jih zato
vzdržujejo uporabniki ali od njih pooblaščeni pogodbeni izvajalci.
17. člen
Javno kanalizacijo s pripadajočimi objekti lahko gradi
le usposobljen izvajalec, ki je bil kot najugodnejši ponudnik
izbran v postopku oddaje javnega razpisa, javnega naročila
ali naročila male vrednosti.
18. člen
V primeru, da investitor izgradnje dela kanalizacijskega
omrežja ni Občina Brezovica, pač pa neka druga pravna ali
ﬁzična oseba, ga lahko preda v upravljanje pod naslednjimi
pogoji:
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a) da sta na kanal ali objekt priključena vsaj dva uporabnika,
b) da predloži vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ki jih
določa zakonodaja s področja graditve objektov,
c) da predloži investicijsko dokumentacijo s podatki o
vrednosti osnovnega sredstva,
d) da predloži dokumentacijo s podatki o vgrajenem
materialu ter predvideni življenjski dobi naprav in objektov,
e) da predloži potrdila o vpisu služnosti v zemljiško knjigo za vsa zemljišča, na katerih se nahaja kanal,
f) da predloži vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode, prispevnih
površinah, dnevnih ter sezonskih konicah, kot jih določa
pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne
kanalizacije,
g) da ga pogodbeno prenese v last Občine Brezovica.
19. člen
Upravljavec in uporabniki so dolžni zagotavljati nemoteno delovanje sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode.
20. člen
(objekti in naprave upravljavca)
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje
vključno s pomožnimi objekti in napravami, ki so mu predani
v upravljanje. To so:
– primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– odcepi hišnih priključkov znotraj javnih površin oziroma cestnega telesa,
– črpališča na primarnih in sekundarnih vodih za prečrpavanje odpadne in padavinske vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visoke vode,
– zadrževalni bazeni visoke vode,
– peskolovi,
– lovilci olj,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja in
kontrole ne glede na to, kdo je lastnik zemljišč, na katerih so
objekti in naprave javne kanalizacije.
Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po javnem zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti,
mora imeti upravljavec v zemljiški knjigi vknjiženo služnostno
pravico, kar velja za objekte in naprave javne kanalizacije,
zgrajene po veljavnosti tega odloka.
Upravljavec mora po opravljenem delu na javni kanalizaciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru nastanka škode, le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.
Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če mesto
priključitve na javno kanalizacijo ni od objekta oddaljeno več
kot 50 m in je objekt možno priključiti v tej razdalji.
21. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka od zbirnega jaška
uporabnika do priključnega mesta na javno kanalizacijo,
– zasebna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu ali izven njega (kanali, navpični vodi, jaški za
odvod odpadne vode v objektu ter lokalne čistilne naprave
ali njihovi deli), vključno z zbirnimi jaški, napravami in objekti
za predčiščenje odpadne vode (maščobniki, peskolovi, oljni
lovilci, čistilne naprave ipd.),
– pretočna in nepretočna greznica,
– mala čistilna naprava, zmogljivosti manj kot 50 PE,
– zasebna meteorna kanalizacija.
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Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da
je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne odpadne in
padavinske vode v javno kanalizacijo.
Objekte in naprave iz druge alinee prvega odstavka
tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih, kot veljajo
za javno kanalizacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik
na lastne stroške. Biti mora vodotesna, izvedeni morajo biti
tako, da zaradi svoje funkcije ne ogrožajo lastne varnosti in
varnosti objektov v neposredni okolici.
22. člen
Kanalizacijski priključek poteka od zbirnega jaška uporabnika (ki mora biti vedno dostopen upravljavcu zaradi kontrole kvalitete odpadne vode) do priključnega mesta na javno
kanalizacijo.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
23. člen
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora
odvajati v javno kanalizacijo ali pa neposredno v malo komunalno čistilno napravo, ki je v upravljanju lastnika stavbe.
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
odvajati v javno kanalizacijo.
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna povsod,
kjer je ta že zgrajena in dolžina priključka ne presega 50
m na PE oziroma prebivalca. Priključki se izvedejo hkrati z
izgradnjo kanala oziroma najkasneje v roku 6 mesecev od
pričetka obratovanja kanala.
Tehnološka odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora
odvajati v javno kanalizacijo, če za njo ni zagotovljenega čiščenja in odvajanja neposredno v vode skladno s predpisi.
V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna
odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela
naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode,
preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba
zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02
PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
24. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev
na javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov pod
pogojem, da je tehnično izvedljiva in da odpadne vode na
iztoku izpolnjujejo pogoje iz soglasja. Priključitev obstoječih
objektov na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih
po izgradnji javne kanalizacije.
Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno kanalizacijo pridobiti soglasje upravljavca. Za pridobitev soglasja
k priključitvi na javno kanalizacijo mora k vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v pravilniku. Uporabnik mora pred
priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izpolnjevati pogoje upravljavca.
Upravljavec izda soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo:
– če investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za soglasje predloži ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v
pravilniku, in
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni
možna, mora upravljavec vlagatelja za priključitev na javno
kanalizacijo seznaniti s pogoji, pod katerimi bo priključitev
možna.
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Upravljavec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
25. člen
(soglasja)
Upravljavec izdaja soglasja k:
– osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– priključitvi zgradb na kanalizacijsko omrežje,
– drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda soglasje po postopku in obliki, določeni v pravilniku.
26. člen
(izvedba priključkov na javno kanalizacijo)
Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Stalen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo kanalizacijskega priključka najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je uporabnik
pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter
poravnal vse obveznosti do Občine Brezovica in upravljavca
v zvezi s priključitvijo.
Upravljavec sme priključiti uporabnika na javno kanalizacijo šele, ko je preveril, da je uporabnik izpolnil pogoje
soglasja k priključnini.
Začasen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec lahko izvede začasen priključek na javno
kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo.
Upravljavec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži
popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev na javno kanalizacijo le
za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En
mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec
o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za
pridobitev stalnega priključka.
V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in
padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje
odpadnih voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal.
Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak
objekt posebej, izjemoma ima lahko en objekt več priključkov.
Kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.
Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnika
objekta vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije.
Če se kanalizacijsko omrežje zaključi s čistilno napravo, se
uporabnika vpiše tudi v evidenco priključenih uporabnikov
na čistilno napravo.
27. člen
(spremembe na priključkih)
Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedba dodatnega dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na
enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena
samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih,
ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati
odjavo priključka upravljavcu v pisni obliki.
Prekinitev priključka izvede upravljavec na stroške uporabnika. Upravljavec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz
ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na
zahtevo upravljavca in na lastne stroške spremeniti priključek
na javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Upravljavec je dolžan
obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.
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28. člen
(dostop do priključkov)
Kanalizacijski priključek mora biti za kontrolo upravljavca vedno dostopen. Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar
brez soglasja upravljavca.
29. člen
(greznice)
V naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, ki se ne
zaključuje s čistilno napravo, je obvezna priključitev na javno
kanalizacijo prek triprekatne greznice.
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo,
ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan
greznico opustiti, enako velja tudi v primerih, ko se na že
zgrajeni javni kanalizaciji zgradi še čistilna naprava.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s
čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih greznic.
30. člen
(tehnološke odpadne vode)
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke
odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski
priključek in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi,
ki se smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo.
Uporabnik, ki ima odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako, da
bo ustrezala veljavnim predpisom.
Upravljavec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek
določi uporabniku obveznost zgraditi kontrolni merilni jašek
in opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne
vode na stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik
redno dostavljati upravljavcu poročila o opravljenih meritvah
v skladu z veljavnimi predpisi.
31. člen
(padavinska in tuja voda)
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko
vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v vodotoke ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi veljavnih
predpisov ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora to
vodo zajeti in očistiti.
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih
vod, podtalnice, zalednih voda, vod odprtih vodotokov, izvirov, vodohranskih prelivov itd., kjer jih je možno odvajati v
ponikovalnice oziroma vodotoke.
IV. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE VODE NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV
JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
32. člen
(vzdrževanje greznic)
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, je obvezna izgradnja in uporaba lastnih objektov za čiščenje odpadne vode (pretočne ali nepretočne
greznice, male komunalne čistilne naprave). Upravljavec je
dolžan zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat
na štiri leta,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) redno praznjenje nepretočnih greznic,
d) predelavo odplak iz greznic in čistilnih naprav,
e) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
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Praznjenje pretočnih greznic upravljavec izvaja skladno
s programom prevzema grezničnih odplak.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in
odplak iz nepretočnih greznic pa se izvaja skladno s pogoji
pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem ali
drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak.
Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.
33. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno
odvajati v površinske ali podzemne vode. Če uporabnik teh
navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen
v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem
imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljeni
izvajalec.
34. člen
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno
kanalizacijo. Greznice je potrebno redno vzdrževati in prazniti
v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija, je
prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in prelive iz greznic ali vode iz gnojišč.
35. člen
Na območju, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija,
je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku 6 mesecev
priključiti na javno kanalizacijo. Pred priključitvijo jo mora na
lastne stroške izprazniti, očistiti in jo lahko uporablja v druge
namene ali jo zasuje.
V. FINANCIRANJE IN PLAČEVANJE STORITEV

plak,

cije.

36. člen
Viri ﬁnanciranja javne službe so:
a) cena za odvajanje odpadne vode (kanalščina),
b) priključnina,
c) cena za čiščenje odpadne vode,
d) komunalni prispevek,
e) republiška taksa za obremenjevanje vode,
f) cena praznjenja greznic in predelave grezničnih odg) sredstva občinskega proračuna,
h) lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
i) sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
j) sredstva Evropske unije,
k) različne dotacije ali subvencije,
l) druga sredstva, namenjena izgradnji javne kanaliza-

37. člen
Ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode na predlog
upravljavca in v skladu z veljavnimi predpisi sprejme svet
Občine Brezovica.
38. člen
Svet Občine Brezovica lahko s posebnim predpisom
uvede plačevanje priključnine. Svet Občine Brezovica lahko s
posebnim predpisom uvede tudi komunalni prispevek, namenjen pokrivanju stroškov rekonstrukcije obstoječe komunalne
infrastrukture s ciljem zagotavljanja boljše funkcionalnosti,
večje kapacitete ali višjega standarda oskrbe, ki jih pogojujejo zahteve uporabnikov ali nova okoljska zakonodaja.
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39. člen
Kanalščina in čiščenje odpadne vode se plačujeta glede
na količino v javno kanalizacijsko omrežje odvedene vode.
Enota za obračun je m3.

meri.

40. člen
Količina odvedene vode se meri z obračunskimi vodo-

Količino meteorne vode se lahko določi tudi iz prispevnih površin, iz katerih se deževna voda steka v javno kanalizacijsko omrežje, s pomočjo naslednje formule:
V=A×R
V = količina odvedene vode v m3/mesec
A = prispevna površina v m2
R = desetletno povprečje količine padavin na območju
Brezovice (po podatkih Hidrometeorološkega zavoda Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje), izražene v m3/m2/mesec.
41. člen
Pri uporabnikih, ki razpolagajo z lastnimi zajetji vode in
so priključeni na javno kanalizacijo, se kot osnova za obračun
upošteva količina zajete vode, pri čemer se odšteje morebitni
delež vode, uporabljen v reprodukcijske namene.
Količina porabljene vode se meri z internim vodomerom. Uporabniki, ki razpolagajo z lastnimi zajetji vode in so
priključeni na javno kanalizacijo ter nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.
Vsi uporabniki z lastnimi zajetji vode sklenejo pogodbo
z upravljavcem javne kanalizacije o odvajanju vode in načinu
meritve odvajanih količin vode.
42. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene
(jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima
pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunane
kanalščine, stroška čiščenja in takse za obremenjevanje
vode pod naslednjimi pogoji:
a) da se količina tako uporabljene vode meri s posebej
vgrajenim vodomerom,
b) da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje
vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno
dovoljenje in vsa ostala soglasja.
Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko ob izpolnjevanju
določila iz prve alinee tega člena vložijo zahtevek za oprostitev stroškov kanalščine, stroškov čiščenja in takse za
obremenjevanje vode z zahtevkom na za to namenjenem
obrazcu.
43. člen
Pri večjih onesnaževalcih, kjer dnevno nastane več kot
15 m3 odpadne vode in ta lahko vsebuje nevarne snovi, se
zgradi mersko mesto z merilcem pretoka. Merilnik pretoka
mora imeti digitalni izhod in GSM povezavo do nadzornega
centra upravljavca. Biti mora atestiran in umerjen s strani pooblaščene institucije, zapečaten in izvajalcu javne službe ter
pristojnim inšpekcijskim službam vedno na vpogled.
44. člen
Mersko mesto in merilnik pretoka je dolžan zgraditi in
vzdrževati uporabnik storitve.
Ob rednem in izrednem vzdrževanju merilnika pretoka
mora biti prisotna tudi odgovorna oseba upravljavca.
45. člen
Upravljavec ima poleg rednih pregledov merilnika pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti.
Če se ugotovi, da je točnost zunaj dopustnih meja,
nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa
upravljavec kanalizacije.
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46. člen
V primeru okvare merilnika pretoka se za čas do odprave napake zaračuna povprečna količina v preteklem obračunskem obdobju obračunane vode.
Če uporabnik ne odpravi napake na merilcu pretoka
niti v roku osmih dni, jo ima v njegovem imenu in na njegove
stroške pravico odpraviti upravljavec kanalizacije.
47. člen
Uporabnik je dolžan urediti mersko mesto in merilnik
pretoka skladno s pogoji tega odloka v roku 12 mesecev
od sprejetja tega odloka, če povprečna količina odvedene
odpadne vode presega 100 m3 na dan, oziroma v roku 24
mesecev, če je povprečna količina odvedene odpadne vode
večja od 15 in ne presega 100 m3 na dan.
48. člen
Čiščenje odpadne vode plačujejo samo uporabniki, katerih odpadna voda se preko javne kanalizacije odvaja do
naprav za čiščenje odpadne vode ali pa se odvaža iz greznic
in čisti na čistilni napravi.
49. člen
Prispevek za čiščenje je odvisen od količine in obremenjenosti odpadne vode:
P=Q×F×C
P = prispevek v SIT/mesec
Q = količina odvedene vode v m3/mesec
F = skupni faktor onesnaženja odpadne vode (to je
vsota faktorjev komunalnega, dodatnega in hidravličnega
onesnaženja odpadne vode)
C = cena za čiščenje 1 m3 komunalne odpadne vode
z naslednjo sestavo: usedljive snovi 5ml/l, KPK(d) 600 mg
O(2)/l, celokupni dušik 40 mg N/l, in celokupni fosfor 5 mg
P/l.
50. člen
Osnova za izračun faktorja onesnaženja so pretočne
količine, izmerjene na merskem mestu, in rezultati analize
vsebnosti odpadnih snovi v vodi, ki jih opravi pooblaščeni
izvajalec monitoringa.
Med dvema meritvama se za izračun upošteva faktor
onesnaženja, ki je bil določen na osnovi podatkov predhodne
meritve.
Vzorec se odvzame nenapovedano. V primeru, da
upravljavec posumi v verodostojnost podatkov opravljenih
meritev, ima pravico na lastne stroške naročiti dodatno meritev, ki jo opravi drugi pooblaščeni izvajalec monitoringa.
51. člen
Komunalno onesnaženje odpadne vode je določeno z
vsebnostjo usedljivih snovi (5 ml/l), kemijskega onesnaženja
(600 mg O(2)/l, izmerjeno po dikromatni metodi), dušika (40
mg N/l) in fosforja (5 mg P/l). V primeru, da so te vrednosti
prekoračene,
se obračuna
faktor komunalnega
onesnaženja
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se k fakv = število dni v mesecu, ko je bil dnevni pretok višji od
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tiste nečistoče,
ki presega zakonsko
dovoljeno
Na podlagi 13C:\Documents
and Settings\MatjazZ\My
Documents\Brezovica01
formule.doc
MZ 1/1 16.05.05 10:20
54. člen
vrednost.
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fd = faktor dodatnega onesnaženja zaradi previsoke
fd = skupni faktor dodatnega onesnaženja
vsebnosti škodljive snovi
fh = faktor hidravlične obremenitve
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VI. ZAČASNA PREKINITEV OPRAVLJANJA STORITVE
57. člen
Upravljavec lahko s predhodno vročenim pisnim opozorilom prekine dobavo vode oziroma odvajanje odpadne
in padavinske vode, če s tem ukrepom ne ogrozi okolja ali
ostalih uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja:
a) če je bil priključek na kanalizacijsko omrežje izveden
brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z njim ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe
priključka,
b) če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem
upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled merilca pretoka,
c) če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na merilcu pretoka ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
d) če uporabnik upravljavcu onemogoči izvajanje nujnih
vzdrževalnih del,
e) če je prostor, kjer se nahaja obračunski vodomer, nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati količine
porabljene vode,
f) če uporabnik ne vzdržuje merskega mesta in v njem
instalirane merilne opreme,
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g) če uporabnik z odvodom odpadne vode ogrozi kvaliteto pitne vode,
h) če kvaliteta odpadne vode ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
i) če uporabnik v fekalni sistem nedovoljeno odvaja
meteorno, drenažno ali izvorno vodo,
j) če uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, upravljavcu ne predloži analize odpadne vode ali če te analize ni
opravil pooblaščen laboratorij,
k) če se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo v
skladu s pogoji tega odloka,
l) če uporabnik ne plača računa niti v roku 15 dni po
prejemu pisnega opomina.
Dobava vode ali odvajanje odpadne in padavinske vode
se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve
ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve.
58. člen
V primeru obnove in izvedbe rednih vzdrževalnih del
ima upravljavec pravico brez povračila škode začasno prekiniti odvajanje in čiščenje odpadne ter padavinske vode.
Če prekinitev traja več kot 16 ur in vzrok prekinitve ni
višja sila, uporabnik lahko zahteva, da mu upravljavec uredi
začasno odvodnjavanje odpadne vode.
59. člen
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in
motnje delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije
zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in podobno. V tem primeru mora upravljavec ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
60. člen
Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora upravljavec o tem pisno ali preko sredstev
javnega obveščanja obvestiti vse prizadete uporabnike, pri
čemer mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve,
način ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice
v primeru neupoštevanja tega navodila. Prav tako je dolžan
obvestiti tudi vse ostale osebe, ki niso neposredno priključene na javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko
pretrpele morebitno škodo.
61. člen
Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren
za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem
dejanjem.
VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKA
JAVNE KANALIZACIJE
62. člen
Storitve javne službe se morajo zagotavljati na območju
celotne lokalne skupnosti.
63. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav
javne kanalizacije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanalizacije,
3. skrbi za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih,
4. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno
ali prek sredstev javnega obveščanja,
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5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije in
vodi kataster greznic,
6. izdaja pogoje, soglasja in mnenja k projektni in ostali
dokumentaciji za priključitev in omogoča priključitev na javno
kanalizacijo,
7. kontrolira ustreznost zasebne kanalizacije pred priklopom na javno kanalizacijo,
8. po potrebi opravi nadzor interne kanalizacije,
9. izvaja kontrolo novozgrajenih priključkov,
ob tehničnem pregledu objekta da izjavo za pridobitev uporabnega dovoljenja,
10. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s
ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti in skrbi za obnovo
obstoječega kanalizacijskega omrežja,
11. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode oziroma skrbi za
ustrezno tehnično opremljenost,
12. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje
čistilnih naprav,
13. skrbi za redni obračun kanalščine, stroškov čiščenja, takse za obremenjevanje vode, vodnogospodarskih
povračil in morebitnih ostalih s posebnimi predpisi določenih
dajatev,
14. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča
pristojnim občinskim organom,
15. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in
dopolnitve kanalizacijskega sistema, skrbi za razvoj dejavnosti,
16. sodeluje pri izgradnji novega kanalizacijskega
omrežja,
17. po pridobitvi uporabnega dovoljenja prevzame v
upravljanje novo zgrajene objekte in naprave.
64. člen
Pristojna inšpekcijska služba in upravljavec objektov
in naprav javne kanalizacije imata pravico in dolžnost, da v
primeru potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov in
naprav, priključenih na javno kanalizacijo, ne glede na to, kdo
je lastnik zemljišča ali njihov uporabnik.
65. člen
Upravljavec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega
sistema. Ni pa odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica
višje sile.
66. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
zagotoviti:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
– prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč
in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne
naprave.
67. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
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– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
štiri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
najmanj enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne
naprave iz prejšnje alinee.
68. člen
Prevzeto odpadno komunalno odpadno vodo in blato
mora izvajalec javne službe obdelati na komunalni čistilni
napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
Če sam ne upravlja komunalne čistilne naprave, ki
je opremljena za obdelavo blata, mora zagotoviti obdelavo
blata pri upravljavcu komunalne čistilne naprave, ki ima za
obdelavo blata proste zmogljivosti, ali ga obdelati v premični
napravi za obdelavo blata.
Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje
po predpisih o ravnanju z odpadki.
Če izvajalec javne službe namerava uporabiti prevzeto
blato komunalnih čistilnih naprav kot rastlinsko hranilo, mora
ravnati kot povzročitelj obremenitve skladno po predpisih, ki
urejajo vnos rastlinskih hranil v tla.
69. člen
Izvajalec javne službe mora kot povzročitelj odpadkov
izdelati načrt ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju
izvajanja javne službe, in ravnati z blatom skladno z načrtom.
Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka je primeren, če ni v nasprotju z operativnim programom ravnanja
z blatom komunalnih čistilnih naprav, izdanim po predpisih na
področju varstva okolja.
70. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske vode.
Za odpadke iz peskolovov in lovilcev olj mora izvajalec
javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja
z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.
71. člen
Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način
obvestiti o:
– komunalni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato,
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic in prevzemanja blata malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih
greznic,
– načinu praznjenja nepretočnih greznic ali oddajanja
blata malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih greznic,
– načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic in
prevzem blata malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih
greznic.
Mesto za obdelavo blata na komunalni čistilni napravi
mora biti vidno označeno.
72. člen
V zvezi z opravljanjem javne službe je treba upravljavce
površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo,
redno obveščati in na druge načine seznanjati, da naj:
– na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo utrjene
površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
– čistijo in vzdržujejo svoje kanalske vode, namenjene
za odvajanje padavinske vode.
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73. člen
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo
storitve javne službe,
– dolžini kanalskih vodov sekundarnega, primarnega in
magistralnega omrežja, ki ga upravlja,
– komunalnih čistilnih napravah, ki jih upravlja,
– malih komunalnih čistilnih napravah, za katere zagotavlja prevzem blata,
– nepretočnih greznicah, za katere zagotavlja praznjenje,
– pretočnih greznicah, za katere zagotavlja prevzem
blata,
– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno
vodo v javno kanalizacijo,
– celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastaja
na območju izvajanja javne službe,
– celotni količini tehnološke odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo,
– kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode,
– utrjenih površinah, na katerih zagotavlja redno čiščenje peskolovov,
– tipu vozil in opreme za čiščenje peskolovov, lovilcev
olj, praznjenje greznic in prevzem blata,
– opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo
blata,
– predelavi in odstranjevanju blata,
– odstranjevanju odpadkov iz peskolovov,
– pogostosti praznjenja nepretočnih greznic in prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih
greznicah,
– vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja
uporabnikov storitev javne službe o praznjenju in o prevzemanju blata in
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja
uporabnikov javnih površin o rednem čiščenju površin in
peskolovov ter lovilcev olj na teh površinah.
Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti
program iz prvega odstavka tega člena sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.
Če lokalna skupnost zagotavlja izvajanje javne službe
s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava, mora biti
predložitev programa iz prvega odstavka tega člena eden od
pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije.
74. člen
Izvajalec javne službe mora voditi letno evidenco o:
– naseljih, kjer zagotavlja storitve javne službe,
– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se čisti v
malih čistilnih napravah, ki niso del javne kanalizacije,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja
v pretočne greznice,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v
nepretočnih greznicah,
– objektih in napravah sekundarnega, primarnega in
magistralnega omrežja,
– komunalnih čistilnih napravah,
– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno
vodo v javno kanalizacijo,
– priključkih stavb na javno kanalizacijo,
– virih onesnaževanja, ki zbirajo tehnološko odpadno
vodo v nepretočnih greznicah,
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne
odpadne vode,
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– celotni količini odvedene in prečiščene tehnološke
odpadne vode,
– količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega
blata,
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretočnih greznic,
– količini odpadkov iz peskolovov in lovilcev olj in
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja oskrbo padavinske vode.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi
evidenčni listi o oddaji obdelanega blata in odpadkov iz
peskolovov in lovilcev olj v odstranjevanje ali o uporabi blata
kot rastlinsko hranilo.
Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o letni evidenci iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.
75. člen
Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja, najkasneje do 31. marca posredovati poročilo
o izvajanju javne službe za preteklo leto.
Sestavni del poročila o izvajanju javne službe so tudi
podatki iz evidence iz prejšnjega člena.
Podrobnejšo vsebino in obliko poročila o izvajanju javne
službe ter način poročanja predpiše minister, pristojen za
okolje.
76. člen
Predvideno poselitveno območje mora biti pred uporabo načrtovanih stanovanjskih, proizvodnih in drugih stavb
opremljeno z javno kanalizacijo skladno z določbami tega
pravilnika.
77. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem
upravljavca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti
najkasneje v 6 mesecih po izgradnji le te in hkrati opustiti
obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca, kolikor je
priključek tehnično možno izvesti,
3. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
4. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v
skladu s predpisi,
5. omogočiti upravljavcu dostop in pregled interne kanalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,
6. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno
vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov,
7. urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne
vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi normativi,
8. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate redno posredovati upravljavcu,
9. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
10. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih
spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
11. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije upravljavcu,
12. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne
kanalizacije,
13. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja dogovorjene količine vode,
14. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez
soglasja upravljavca,
15. odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči
s svojo lastnino, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja upravljavca in neustrezno uporabo.
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Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo samo
na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega
ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne povzroča mehanskih ali kemičnih
poškodb omrežja ter ne zavira ali poruši operacij na čistilni
napravi.
Uporabnik mora v primeru malomarnega dejanja oziroma zaradi izpusta neustreznih komunalnih voda povrniti
stroške odprave posledic upravniku.
Uporabnik ne sme v primeru ločenega sistema odvajanja odvajati padavinske vode v fekalni sistem.
78. člen
Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in
delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost
teh snovi ne sme preseči maksimalno dovoljene vrednosti
za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.
V kanalizacijo je tako strogo prepovedano odvajati:
a) strupene snovi,
b) snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,
c) jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
d) maščobe in odpadno olje,
e) trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj,
rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, mavec, pesek,
tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge
predmete,
f) radioaktivne snovi,
g) kužne snovi.
Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo
strogo prepovedano odvajati meteorno, izvorno ali drenažno
vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa tehnološko
in fekalno odpadno vodo.
79. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci morajo omogočiti redno kontrolo vsebnosti nečistoč v odpadni vodi. Kontrolo
lahko opravlja samo usposobljeni izvajalec, ki je pridobil pooblastilo pristojnega republiškega organa. Rezultate meritev
mora redno posredovati izvajalcu javne službe.
Obseg in pogostost meritev se izvaja skladno s predpisi,
ki določajo vrsto, način in pogostost izvajanja monitoringa
odpadne vode.
Vsi stroški, povezani z izvajanjem kontrole odpadne
vode, bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja onesnaženja.
80. člen
(obveznosti drugih subjektov)
Investitorji oziroma izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic in trgov morajo po zaključenih delih vzpostaviti
kanalizacijsko omrežje v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (npr.: elektro, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito kanalizacijskega omrežja. V primeru poškodb morajo naročiti popravila pri
upravljavcu na lastne stroške.
VIII. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
81. člen
(prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije
v last občine)
Obstoječa kanalizacija, ki ima značaj javne kanalizacije
in ni v upravljanju upravljavca ter ni last Občine Brezovica, se
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lahko lastnini v smislu določil 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98).
82. člen
(prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v
upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v
lasti Občine Brezovica v upravljanje upravljavcu morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacija, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo – geodetsko izmero situacije omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu,
2. kanalizacija, ki se predaja, mora ustrezati določbam
tega odloka in pravilnika,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s ﬁnančnim ovrednotenjem – ocena vrednosti,
4. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije
in čistilne naprave, ki se predaja, in stroški v zvezi s prevzemom,
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,
6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji, v skladu z veljavno zakonodajo.
Za obstoječe kanalizacijsko omrežje, katerega je že
doslej vzdrževal upravljavec, mora le-ta zagotoviti vse razpoložljive podatke in v sodelovanju z Občino Brezovica v
roku enega leta od datuma prenosa v upravljanje pristopiti k
vzpostavitvi katastra.
83. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav kanalizacije)
Prevzem novozgrajenih kanalizacijskih objektov in naprav v last Občine Brezovica se brez dodatnih stroškov izvede po naslednjem postopku:
1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled objekta in pridobi uporabno dovoljenje,
2. občina prevzame objekte v last na osnovi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:
– pridobil uporabno dovoljenje,
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno tehnično dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vrednost
osnovnih sredstev, potrdilo o urejenih lastninskih razmerjih.
Investitor je dolžan predati zgrajeno kanalizacijo Občini
Brezovica najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi
uporabnega dovoljenja. Prevzete kanalizacijske objekte in
naprave skladno z določili tega člena preda Občina Brezovica v upravljanje upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje
mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.
IX. NADZOR
84. člen
(inšpekcijski nadzor)
Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se
nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Brezovica, nadzirajo
pristojne inšpekcijske službe.
85. člen
Občinski inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem odloka v skladu s svojimi pristojnostmi.
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a) če ne vzdržuje objektov in naprav javne kanalizacije,
kot to določajo 19., 63. in 64. člen tega odloka,
b) če v nasprotju s 64. členom ne opravi kontrole objektov in naprav javne kanalizacije, ko je to nujno potrebno,
c) če ne dopusti priključitve na javno kanalizacijo, kot to
določajo 7., 24. in 26. člen tega odloka,
d) če ne izvaja praznjenja in čiščenja grezničnih odplak,
kot to določa 32. člen tega odloka,
e) če prekine odvajanje brez obvestila, to je v nasprotju
s 57. in 60. členom tega odloka,
f) če obračunava storitev odvajanja in čiščenja v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka
tega člena.
87. člen
Z globo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba ali samostojni podjetnik:
a) če ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 19., 77., 78.
in 79. členu tega odloka,
b) če v nasprotju z 78. členom tega odloka v javno
kanalizacijo odvaja snovi, ki v prekomerni količini škodujejo
okolju, javni kanalizaciji in delavcem, ki delajo na vzdrževanju
kanalizacijskega omrežja,
c) če v nasprotju s 57. in 78. členom tega odloka odvaja odpadno fekalno ali tehnološko vodo v meteorni kanal
oziroma izvorno, drenažno ali meteorno vodo v fekalno kanalizacijsko omrežje,
d) če ne izvaja rednega monitoringa, kot to določa
79. člen tega odloka,
e) če v nasprotju s 7. in 80. členom tega odloka nedopustno posega v objekte in naprave javne kanalizacije ali v
interno kanalizacijo drugih uporabnikov,
f) če se ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje, kot
to določata 23. in 35. člen tega odloka,
g) če v nasprotju s 33. členom tega odloka odpadno
vodo in goščo iz greznic odvaža na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvaja v površinske ali podzemne
vode,
h) če ne uredi merskega mesta, kot to določajo 41., 42.,
43., 44. in 47. člen tega odloka,
i) če v nasprotju z 20., 64. in 79. členom tega odloka
pristojni inšpekcijski službi, upravljavcu ali izvajalcu monitoringa onemogoča dostop do kanalizacijskega priključka in
merskega mesta.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka
tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
88. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, zaključeno s čistilno napravo prek greznic, morajo v roku enega
leta po obvestilu izvajalca izvesti kanalizacijski priključek po
navodilu upravljavca z opustitvijo greznice.

X. KAZENSKE DOLOČBE

89. člen
Uporabnik, ki že izvaja obvezen monitoring odpadne
vode, mora upravljavcu redno dostavljati poročila o opravljenih meritvah.

86. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljavec:

90. člen
Zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode
v javno kanalizacijo morajo biti izpolnjene najkasneje do:
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– 31. decembra 2007 na poselitvenem območju s PE
večjim od 100.000,
– 31. decembra 2010 na poselitvenem območju s PE
večjim od 15.000,
– 31. decembra 2015 na poselitvenem območju s PE
med 2.000 in 15.000,
– 31. decembra 2017 na poselitvenem območju s PE
med 50 in 2.000.
Na občutljivih območjih morajo biti zahteve v zvezi z
odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo
izpolnjene najkasneje do:
– do 31. decembra 2008 na poselitvenem območju s PE
večjim od 10.000 in
– do 31. decembra 2012 na poselitvenem območju s
PE med 50 in 10.000.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena morajo biti zahteve glede odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na vodovarstvenih območjih
izpolnjene najkasneje do 12. decembra 2007.
Lastniki stavb na območju, ki ga ni treba opremiti z javno kanalizacijo po merilih iz 4. člena tega pravilnika in opremljanje zemljišč z javno kanalizacijo na teh območjih ni predvideno s programom opremljanja zemljišč, ter lastniki stavb
zunaj naselja morajo zagotoviti čiščenje komunalne odpadne
vode v malih komunalnih čistilnih napravah najkasneje:
– do 31. decembra 2010, če je stavba na vodovarstvenem območju, in
– do 31. decembra 2018, če je stavba na občutljivem
območju.

1. člen
Javno se razgrneta predloga sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta »Staro mestno jedro Brežice« – Ulica
pod obzidjem in Levstikova ulica, ki ga je pod št. projekta
2233/U-04 izdelal Region d.o.o. – parkirišča, objekt nekdanjih
zaporov.

91. člen
Zahteve iz prejšnjega člena so za posamezno poselitveno območje podrobneje določene v operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode po predpisih
o varstvu okolja.
Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi v programu opremljanja zemljišč po predpisih o
urejanju prostora.

RS.

92. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Brezovica, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE
1988.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod
obzidjem, Levstikova ulica

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan
Občine Brežice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno
jedro Brežice – Ulica pod obzidjem,
Levstikova ulica

2. člen
Javna razgrnitev bo od 26. 5. do vključno 24. 6. 2005
v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in v prostorih Občine
Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta
prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 16. 6. 2005 ob 19. uri v sejni
sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti
na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj, p. p. 132, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 352-256/04 (352-272/01-34)
Brežice, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

1989.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
»Poslovni center Brežice – kare C/III«

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je
župan Občine Brežice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni
center Brežice – kare C/III«
1. člen
Javno se razgrneta predloga sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«,
ki ga je pod št. projekta 2326/U-04 izdelal Region d.o.o.
– stanovanjski bloki, trgovski center, lokali.
2. člen
Javna razgrnitev bo od 26. 5. do vključno 10. 6. 2005 v
prostorih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek in v prostorih
Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 8. 6. 2005 ob 17. uri v sejni
sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
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4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti
na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj, p.p. 132, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.

RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Št. 352-963/04
Brežice, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

DIVAČA
1990.

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Divača za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 98. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je Občinski svet občine Divača na 23. seji dne 21. 4. 2005
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračunu Občine Divača
za leto 2004
1. člen
Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Divača
za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2004 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih. dolgoročnih sredstev

625.304
505.704
375.588
266.284
84.221
25.083
130.116
127.147
1.172
0
145
1.652
10.790
10.790
0

73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
43 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX)

0
0
108.810
108.810
590.574
96.949
38.200
6.409
52.340
0
288.894
11.048
101.683
21.415
154.748
161.060
161.060
43.671
63.671
34.740
0
0
0

0
0
0
653
653
653
34.077
-653
-34.730

3. člen
Povečanje sredstev na računu po zaključnem računu
proračuna za leto 2004 se izkazuje kot povečanje sredstev
splošnega sklada za 34.077 tisoč tolarjev.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna občine
Divača za leto 2004 znaša 136.704 tisoč tolarjev. Navedena
sredstva se prenesejo v proračun leta 2005 za dokončanje
programov iz leta 2004.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača
izkazujejo po zaključnem računu za leto 2004 naslednje
stanje:
v 1.000 SIT
1. Prenos iz leta 2003
7.588
2. Prilivi v letu 2004
0
3. Odlivi v letu 2004
2.000
4. Stanje na dan 31. 12. 2003
5.588
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12.
2004 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto
2005.
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5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka.

Za korespondenčno sejo občinskega sveta se vodi zapisnik, ki se na prvi redni seji občinskega sveta prebere in
potrdi.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
V 57. členu se doda alinea, ki se glasi:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Št. 23/03
Divača, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

HAJDINA
1991.

Dopolnitev Statuta Občine Hajdina

Na podlagi 128. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina
na 17. redni seji, dne 5. 5. 2005, sprejel

DOPOLNITEV STATUTA
Občine Hajdina
1. člen
V Statutu Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02,
16/03) se v 25. členu dopolni alinea, ki se glasi:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

3. člen
Doda se nov 64.a člen, ki se glasi:
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima
šest članov, ki:
– ocenjujejo stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlagajo svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih
gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodelujejo z javno agencijo za varnost cestnega prometa,
– opravljajo druge naloge v skladu s statutom Občine
Hajdina in zakoni.
4. člen
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/05
Hajdina, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

2. člen
Ta dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/05-1
Hajdina, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

KOPER
1993.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih pristaniščih

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

1992.

Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
občine Hajdina

Na podlagi 111. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni vestnik mestne občine Ptuj, št. 3/99, in Uradni list
RS, št. 72/01, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 17.
redni seji, dne 5. 5. 2005, sprejel

DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Hajdina
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/99, in Uradni list RS, št.
72/01, 16/03) se doda 22.a člen, ki se glasi:
Korespondenčna seja občinskega sveta se izvede za
obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne ali izredne seje.
Z izjasnitvijo do posamezne točke in zavzetega sklepa
korespondenčne seje se posamezni občinski svetnik opredeli
v odločanju.

RAZGLAŠAM
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih pristaniščih
Št. 3537-1/02
Koper, dne 15. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št.
37/04 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka
3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 in 86/04) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 14. aprila 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih pristaniščih
1. člen
V 4. členu Odloka o občinskih pristaniščih (Uradne objave, št. 48/02) se:
– v prvem odstavku besedna zveza »iz 2. člena« nadomesti z besedno zvezo »iz 3. člena«;
– besedilo točke 2. prvega odstavka podtočki b) – opredelitev vodnega prostora – spremeni tako, da se glasi:
b) vodni prostor: – zajema tok Badaševice v okviru
meja kopnega dela pristanišča ter morsko površino ob ustju
Badaševice znotraj polkrožne linije s polmerom 50 m in osjo
na sredini mosta za pešce ob izlivu Badaševice;
– besedilo točke 4. prvega odstavka spremeni tako, da
se glasi:
»4. – mandrač Valdoltra:
namembnost: krajevno pristanišče oziroma mandrač,
namenjen privezu, vzdrževanju in shranjevanju plovil
a) kopni del: – območje med mejo parcele 842 k. o.
Oltra (Bolnišnica Valdoltra) in morsko obalo s pomolom,
obalnim zidom in skalometom ter cesto v smeri od pomola
proti severozahodu do prvega ovinka v desno, natančneje do
podaljška linije severne stene tam postavljenega objekta na
parceli 842, prislonjenega na mejo parcele;
b) vodni prostor: – zajema 100 m širok pas od korena
pomola (začetka skalometa ter okoli pomola do linije, ki poteka vzporedno s pomolom v višini zidu, s katerim je ločena
površina pomola od površine Bolnišnice Valdoltra;)«
– v točki 6. prvega odstavka besedilo podtočke »namembnost« in besedilo pod »a« (kopni del) spremeni, tako
da se glasi:
»namembnost: krajevno in športno pristanišče oziroma
mandrač, namenjen privezu, vzdrževanju in shranjevanju
plovil
a) kopni del: – pomol, brežino, namenjeno privezom, s
pripadajočim kopnim delom in prostorom za vzdrževanje in
shranjevanje plovil«
– v točkah 1. in 2. prvega odstavka v podtočkah »namembnost« za besedo »privezu« vstavi vejica in beseda
»vzdrževanju«;
– v drugem odstavku besedna zveza »1., 2. in 4.« nadomesti z besedno zvezo »1., 2., 4. in 6.«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»(1) Upravljanje krajevnih pristanišč iz 1. do 6. točke 3.
člena tega odloka, ki zagotavlja uporabnikom kot javno dobrino njihovo uporabo skladno z opredeljeno namembnostjo, je
obvezna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju:
javna služba).
(2) Izvajalca javne službe iz prvega odstavka sta:
– Javno podjetje Komunala Koper d. o. o. -s. r. list za
krajevna pristanišča iz 1. do 5. točke 3. člena tega odloka;
– Zavod za šport Mestne občine Koper za krajevno pristanišče iz 6. točke 3. člena tega odloka.
(3) Določitev izvajalca iz 2. alinee drugega odstavka
tega člena je začasna, do izgradnje novega pristanišča na
njegovem območju.
(4) Izgradnja in upravljanje novih občinskih pristanišč se
kot gospodarska javna služba izvaja na način, ki se določi s
posebnim odlokom, s katerim se odloči tudi o obliki izvajanja
javne službe v njih.
(5) Operativno se razmerja pri upravljanju in uporabi
krajevnih pristanišč uredijo s Splošnimi pogoji za opravljanje
varnega prometa in vzdrževanje reda v krajevnih pristaniščih
v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: Splošni pogoji), ki jih
sprejme župan na predlog izvajalca.«
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3. člen
V četrti alinei 11. člena se črta beseda »do«.
4. člen
V 12. členu se:
– v 1. točki besedilo v oklepaju spremeni tako, da se
glasi: »(urejen del obale za pristajanje in privezovanje plovil,
skupaj s tehničnimi napravami, ki zagotavljajo, da se plovilo
varno priveže)«;
– v 15. točki besedilo »na zahtevo uporabnikov« nadomesti z besedilom »v skladu s Splošnimi pogoji«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se:
– v 1. točki beseda »plovil« nadomesti z besedno zvezo
»in shranjevanju plovil, način in pogoje uporabe tega prostora«;
– vstavijo nove 8., 9., 10. in 11. alinea, ki se glasijo:
»8. način pavšalnega plačevanja pristaniških pristojbin;
9. način določanja prednostnih pravic in odločanja o
njih;
10. način shranjevanja ribiških mrež, ribiških priprav in
ribiškega pribora;
11. morebitne omejitve dostopa do posameznih elementov pristaniške infrastrukture;«
– dosedanje 8. do 14. alinea postanejo 12. do 18. alinea.
6. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremenita, tako da
se glasita:
»(1) Prostore za vzdrževanje oziroma shranjevanje plovil v krajevnih pristaniščih lahko koristijo uporabniki pristanišč
in druge osebe v sladu z določbami Splošnih pogojev. Prostor za vzdrževanje plovil se sme uporabljati samo za manjša
popravila in redno vzdrževanje plovil v razumno omejenem
obdobju.
(2) Prostorov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno koristiti za hrambo goriva in drugih predmetov ter za parkiranje motornih in priklopnih vozil brez dovoljenja izvajalca,
če gre za uporabo do 7 dni, oziroma dovoljenja pristojnega
organa, če gre za daljšo uporabo. Priklopna vozila za prevoz
plovil se na prostoru za shranjevanje plovil lahko uporabljajo
kot nosilec shranjenega plovila.«
7. člen
V 16. členu se:
– v prvem odstavku pred piko na koncu vstavi vejica in
besedilo »ki se glasi samo na eno osebo (uporabnika)«.
– tretji odstavek spremeni in doda novi četrti odstavek,
tako da se tretji in četrti odstavek glasita:
»(3) Pravica do stalnega priveza daje uporabniku izključno pravico do uporabe določenega prostora za privez
plovila in samo s pogodbo točno opredeljeno plovilo, ki mora
biti veljavno vpisano v vpisnik morskih čolnov, imeti veljavno
plovno dovoljenje in biti v skladu z zakonom obvezno zavarovano proti odgovornosti za škodo.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za ladje.«
8. člen
V 18. členu se:
– v prvem odstavku za besedno zvezo »prejšnji lastnik«
vstavi besedno zvezo »v pisni obliki«;
– v drugem odstavku besedno zvezo »to lastnino« nadomesti z besedno zvezo »pravico do priveza«.
9. člen
V 22. členu se četrti in peti odstavek spremenita in doda
nov, šesti odstavek, tako da se četrti, peti in šesti odstavek
glasijo:
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»(4) Uporabnik stalnega priveza za plovilo mora ob
sklenitvi pogodbe o privezu za plovilo izročiti izvirni izvleček
iz vpisnika morskih čolnov, kot potrdilo o lastništvu, predložiti
na vpogled izvirna dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
tretjega odstavka 16. člena tega odloka, izročiti upravljavcu
kopije teh dokumentov, ter plačati pristojbino za pridobitev
priveza za plovilo.
(5) Kriteriji, merila in tehnični pogoji točkovanja iz prvega odstavka tega člena ter pogoji in način izvajanja določil
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se določijo
s Splošnimi pogoji.
(6) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za ladje.«
10. člen
V 5. točki prvega odstavka 23. člena se besedno zvezo
»odlokom iz prvega odstavka 2. člena« nadomesti z besedno
zvezo »z določbami drugega in tretjega odstavka 22. člena
tega odloka«.
11. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Pravice, ki izhaja iz vrstnega reda na podlagi 23.
člena tega odloka in potrdila iz prvega odstavka tega člena,
ni mogoče prenesti na drugo osebo, razen na dediča, ki je od
pokojne osebe, vpisane v vrstni red, dedoval njeno plovilo.«
12. člen
V 26. členu:
– vstavi nov, prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Ob sprostitvi priveza za plovilo izvajalec nemudoma obvesti pristojni organ, ki izvajalcu takoj sporoči podatke iz konsolidiranega seznama, potrebne za izbiro novega
uporabnika. Izbiro novega uporabnika nato izvede izvajalec
in po končanem postopku o njenem poteku obvesti pristojni
organ.«
– se dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek,
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prosti privez se ponudi osebi, ki je ob upoštevanju
prednosti in pogojev iz drugega in tretjega odstavka 22. člena tega odloka prva na vrstnem redu (ima največje število
točk), če prosti privez ustreza zahtevani kategoriji ali lokaciji.
Ponudba se izrazi v obliki predloga pogodbe z zahtevo po
predložitvi dokumentacije iz tretjega odstavka 16. člena tega
odloka.«
– dosedanji prvi drugi in tretji odstavek postaneta tretji
in četrti odstavek.
13. člen
27. člen se spremni tako, da se v celoti glasi:
»Pogodba o privezu, ki je sklenjena v nasprotju s pravicami iz veljavnega vrstnega reda prijav za pridobitev priveza,
je nična in se prekine z dnem ugotovitve njenega neskladja
s tem odlokom. Razveljavitev pogodbe z dopisom stranki
potrdi izvajalec.«
14. člen
V dosedanjem drugem odstavku 28. člena se za besedo
»pogodbo« vstavi besedilo »o privezu za plovilo«.
15. člen
V drugi alinei 33. člena se druga alinea spremni tako,
da se glasi:
»– plovila v primerih in pod pogoji iz 21. člena tega
odloka.«
16. člen
43., 44. in 45. člen se spremenijo tako, da se v celoti
glasijo:
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»43. člen
(1) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik plovila ali voditelj plovila – posameznik, če:
1. v pristanišču opravlja dejavnost, ki je v nasprotju z
določili tega odloka in drugimi predpisi, ali če naprave in objekte uporablja brez izvajalčevega soglasja ali v nasprotju s
pogodbo ali Splošnimi pogoji (prvi odstavek 5. člena);
2. poškoduje luške naprave in objekte, ki jih upravlja
izvajalec (drugi odstavek 5. člena);
3. onesnažuje kopno ali vodno površino v pristanišču
(6. člen);
4. suši ribiške mreže na način, ki ovira druge uporabnike (tretji odstavek 14. člena);
5. shranjuje ribiške priprave ali ribiški pribor na območju
pristanišč v nasprotju s Splošnimi pogoji ali izven enotno
urejenih objektov (tretji odstavek 14. člena);
6. brez dovoljenja izvajalca oziroma pristojnega organa
uporablja kopni prostor pristanišča v nasprotju z določili drugega odstavka 14. člena;
7. ne plačuje redno pristojbine za privez (1. alinea prvega odstavka 28. člena);
8. priveže ali na območju pristanišča uporablja plovilo
tako, da v pristanišču povzroči škodo pristaniškim objektom
in napravam ali drugim plovilom (2. alinea prvega odstavka
28. člena);
9. ne vzdržuje v pristanišču privezanega ali zasidranega
plovila tako, da je vedno sposobno za varno plovbo ali da ne
ogroža drugih plovil v pristanišču oziroma drugega premoženja oziroma oseb ali tako, da ne kvari videza pristanišča (3.
alinea prvega odstavka 28. člena);
10. priveže ali zasidra plovilo na območju pristanišča na
kraju, ki ni določen s pogodbo oziroma ki ga ni neposredno
določil izvajalec (drugi odstavek 28. člena).
(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena lastnik plovila – pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik – lastnik plovila ali voditelj plovila, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo
20.000 tolarjev.
44. člen
(1) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik plovila ali voditelj plovila – posameznik, ki ni lastnik plovila
ali uporabnik pristanišča, če:
1. brez dovoljenja izvajalca oziroma pristojnega organa
uporablja kopni prostor pristanišča v nasprotju z določili drugega odstavka 14. člena;
2. če uporablja pristanišče v nasprotju z določili četrtega
odstavka 14. člena.
(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa
z globo 20.000 tolarjev.
45. člen
(1) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
1., 2. in 3. točke prvega odstavka 43. člena pravna oseba, ki
ni lastnik plovila, ali samostojni podjetnik posameznik, ki ni
lastnik ali voditelj plovila, odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa
z globo 10.000 tolarjev.
(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 1.,
2. in 3. točke prvega odstavka 43. člena posameznik, ki ni
lastnik ali voditelj plovila.«
17. člen
V prvem odstavku 47. člena se:
– doda nova, 5. alinea, ki se glasi:
»5. privezano ali zasidrano plovilo, ki nima veljavnega
plovnega dovoljenja, če je to zanj potrebno;«;
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– v zaključnem besedilu prvega odstavka za besedama
»občinsko inšpekcijo« vstavi besedilo »in pristaniškega nadzornika«;
– v drugem odstavku pred piko na koncu besedila doda
besedilo »ter za točko 5. – 30 dni«.
18. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedna zveza »lahko
izda« nadomesti z besedno zvezo »mora izdati«.
19. člen
V drugem odstavku 49. člena se besede »občinsko
nadzorno službo« nadomesti z besedama »Občinsko inšpekcijo«.
20. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedna zveza »34. člena« nadomesti z besedno zvezo »48. člena tega odloka«.
21. člen
V 57. členu se besedna zveza »1., 2. in 4. točke« nadomesti z besedno zvezo »1., 2., 4. in 6. točke«.
22. člen
(1) Izvajalca javne službe (drugi odstavek 9. člena tega
odloka) sta dolžna v štirinajstih dneh po uveljavitvi tega odloka skleniti pogodbo o medsebojnem prenosu dokumentacije, potrebne za upravljanje pristanišča iz 6. točke prvega
odstavka 4. člena tega odloka, s katero uredita tudi druga
vprašanja, vezana na medsebojna razmerja in začasni značaj upravljanja tega pristanišča.
(2) Na pogodbo iz prvega odstavka tega člena mora
dati soglasje župan.
23. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega odloka sta izvajalca
javne službe dolžna sklicati zbora uporabnikov in s tem omogočiti izvolitev svetov uporabnikov.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3537-1/02
Koper, dne 14. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 40/00, 30/01 e 29/03)

PROMULGO
IL DECRETO SULLE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL DECRETO SUI PORTI
COMUNALI
Numero: 3537-1/02
Capodistria, 15 aprile 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m. p.
Ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, e dell’articolo 47,
secondo comma, del Codice marittimo (Gazzetta uff. della
RS, n. 37/04 – testo unico ufﬁciale), dell’articolo 3, secondo
comma, e dell’articolo 7 della Legge sui servizi pubblici eco-
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nomici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93 e 30/98), degli articoli
3 e 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta uff. della
RS, n. 7/03, 45/04 e 86/04), come pure in virtù dell’articolo
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria, il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
14 aprile 2005, ha approvato il

DECRETO
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO SUI PORTI COMUNALI
Articolo 1
Nell’articolo 4 del Decreto sui porti comunali (Bollettino
ufﬁciale n. 48/02)
– Le parole »di cui all’articolo 2«, come riportate nel primo comma, sono sostituite con »di cui all’articolo 3«;
– Il testo del primo comma, punto 2, alinea b – superﬁcie del mare, sono modiﬁcate come segue:
b) Superﬁcie del mare: -comprende il corso del Cornalunga in ambito ai conﬁni della superﬁcie di terra ferma del
porto, oltre alla superﬁcie marittima della foce del Cornalunga
all’interno di un’area a semicerchio dal diametro di 50 m con
l’asse al centro del ponte pedonale alla foce del ﬁume;
– Il testo del primo comma, punto 4, è modiﬁcato e
recita:
»4 – la darsena di Valdoltra:
destinazione d’uso: porto locale ovvero darsena, destinato all’approdo, alla manutenzione ed alla custodia delle
imbarcazioni
a) Superﬁcie di terraferma: – l’area tra il conﬁne della
part. cat. n. 842, c. c. di Oltra (Ospedale di Valdoltra) e la costa unitamente al molo, alla banchina ed al fran giﬂutti, come
pure la strada in direzione dal molo verso nordovest, ﬁno alla
prima curva destra, più precisamente, ﬁno al prolunga mento
della linea della parete nord del fabbricato, sito sulla part. cat.
n. 842, adiacente al conﬁne della particella stessa;
b) Superﬁcie del mare: – abbraccia la fascia di 100 m
dall’inizio del molo (inizio del frangiﬂutti, attorno al molo ﬁno
alla linea che scorre parallelamente al medesimo, dall’altezza
del muro che separa la superﬁcie del molo da quella appartenente all’Ospedale di Valdoltra);«
– Il testo del primo comma, punto 6, alinea intitolato
»destinazione d’uso« ed il testo all’alinea »a« (superﬁcie di
terraferma) è modiﬁcato e recita:
»destinazione d’uso: porto locale e sportivo o darsena,
destinato all’approdo, alla manutenzione ed alla custodia
delle imbarcazioni
a) superﬁcie di terraferma: – molo, banchina, destinati
all’ormeggio, unitamente alle rispettive pertinenze tra le quali
lo spazio per la manutenzione e la custodia delle imbarcazioni«
– Nei punti 1 e 2 del primo comma, all’alinea »destinazione d’uso«, la parola«all’approdo« è seguita da una virgola
e dalla parola »manutenzione«;
– Nel secondo comma, il testo »1, 2 e 4« è sostituito
con »1, 2, 4 e 6«.
Articolo 2
L’articolo 9 è modiﬁcato e recita:
»(1) La gestione dei porti locali di cui dal punto 1 al
punto 6 dell’articolo 3 del presente decreto, che costituiscono
un bene pubblico la cui fruizione da parte degli utenti avviene
nel rispetto della destinazione d’uso prestabilita, rientra tra
i servizi pubblici economici locali obbligatori (nel seguito:
servizio pubblico).
(2) Sono prestatori del servizio pubblico di cui al primo
comma:
– L’Azienda pubblica Komunala Koper d. o. o. -s. r. list
, relativamente ai porti locali indicati ai punti da 1a 5 dell’articolo 3 del presente decreto;
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– L’Ente per lo sport del Comune città di Capodistria,
per il porto locale di cui al punto 6 dell’articolo 3 del presente
decreto.
(3) La designazione del prestatore del servizio, indicato
al secondo alinea del secondo comma del presente articolo
ha carattere provvisorio per il periodo ﬁno alla costruzione
del nuovo porto nella rispettiva area.
(4) La costruzione e la gestione di nuovi porti comunali
si attua secondo le modalità stabilite nell’apposito decreto
che dispone anche la forma del rispettivo esercizio del servizio pubblico.
(5) L’aspetto operativo delle relazioni riguardo alla gestione e l’uso dei porti locali è regolato dalle Condizioni generali
di svolgimento in sicurezza del trafﬁco e della manutenzione
dell’ordine nei porti locali del Comune città di Capodistria (nel
seguito: condizioni generali), approvate dal Sindaco dietro
proposta del prestatore.«
Articolo 3
Nel testo in lingua slovena dell’articolo 11, quarto alinea,
è depennata la parola »do«.
Articolo 4
Nell’articolo 12,:
– Al punto 1, il testo tra parentesi è modiﬁcato come
segue: »(parte attrezzata della costa destinata all’approdo ed
all’ormeggio delle imbarcazioni, unitamente alle attrezzature
che consentono l’attracco sicuro delle imbarcazioni)«;
– Al punto 15, il testo »in seguito alla richiesta degli
utenti« è sostituito con il testo »in armonia con le Condizioni
generali«.
Articolo 5
Nel primo comma dell’articolo 13,
– Nel punto 1, la parola »imbarcazioni« è sostituita con
»è custodia delle imbarcazioni, modalità e condizioni d’utilizzo di tale spazio«;
– Sono inseriti i nuovi 8, 9,10 e 11 alinea che recitano:
»8. modalità di pagamento forfetario delle tasse portuali;
9. modalità di deﬁnizione dei diritti di priorità e della
deliberazione in merito;
10. modalità di conservazione delle reti, degli impianti e
della attrezzature da pesca;
11. eventuali vincoli d’accesso ai singoli elementi dell’infrastruttura portuale;«
– Gli alinea dall’ottavo al quattordicesimo diventano
pertanto dal dodicesimo al diciottesimo.
Articolo 6
L’articolo 14, primo e secondo comma, sono modiﬁcati
e recitano:
»(1) Le strutture nei porti locali, destinate alla manutenzione ovvero alla custodia delle imbarcazioni, possono
essere utilizzate dagli utenti del porto e da altre persone, in
conformità delle disposizioni contenute nelle Condizioni generali. Lo spazio per la manutenzione delle imbarcazioni può
essere utilizzato unicamente per riparazioni di minore entità
e per la manutenzione ordinaria dei natanti da effettuarsi in
tempi ragionevolmente limitati.
(2) Le strutture di cui al primo comma del presente articolo possono essere utilizzate come deposito di carburante
e di altri oggetti oppure per il parcheggio di veicoli a motore
e rimorchi solamente previo permesso del prestatore del servizio in caso d’utilizzo inferiore a 7 giorni, oppure dell’organo
competente qualora tale utilizzo si protragga più a lungo.
Durante la custodia delle imbarcazioni, i rimorchi destinati al
loro trasporto possono essere utilizzati come supporti delle
medesime.«
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Articolo 7
Nell’articolo 16,
– Il punto alla ﬁne del primo comma è sostituito con
una virgola, seguita dal testo: »che si riferisce ad un’unica
persona (utente)«.
– Il terzo comma è modiﬁcato e si aggiunge un nuovo
quarto comma dalla seguente dicitura:
»(3) Il diritto all’ormeggio permanente conferisce all’utente il titolo esclusivo all’uso dello spazio all’uopo adibito e
si riferisce unicamente all’imbarcazione debitamente iscritta
nell’apposito registro, munita del permesso di navigazione ed
avere la copertura assicurativa contro danni, come previsto
dalla legge.
(4) Le disposizioni del presente articolo si applicano in
senso conforme anche alle navi.«
Articolo 8
Nell’articolo 18,
– Nel primo comma, le parole »il proprietario precedente« sono seguite da »per iscritto«;
– Nel secondo comma, le parole »di tale diritto« sono
sostituite dalle parole »del diritto all’attracco«.
Articolo 9
Nell’articolo 22, il quarto ed il quinto comma sono modiﬁcati e viene aggiunto un nuovo, sesto comma, come
segue:
»(4) Alla conclusione del contratto d’ormeggio, l’utente dell’ormeggio permanente deve presentare l’originale
dell’estratto dal registro delle imbarcazioni quale certiﬁcato
di proprietà, esibire prove documentali originali circa l’adempimento di altre condizioni, previste nell’articolo 16, terzo
comma, del presente decreto, consegnare al gestore le copie
di tali documenti e pagare il corrispettivo previsto per l’acquisizione dell’ormeggio.
(5) I criteri e le condizioni tecniche, relativi all’assegnazione del punteggio di cui al primo comma del presente
articolo, come pure le condizioni e le modalità d’attuazione
delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo sono deﬁniti nelle Condizioni generali.
(6) Le disposizioni del presente articolo si applicano in
senso conforme anche alle navi.«
Articolo 10
Nell’articolo 23, primo comma, punto 5, le parole »col
decreto di cui al primo comma dell’articolo 2« sono sostituite
con le parole »con le disposizioni di cui al secondo e terzo
comma dell’articolo 22 del presente decreto«.

cita:

Articolo 11
Nell’articolo 24, il secondo comma è modiﬁcato e re-

»(2) Il diritto scaturente dalla graduatoria di cui all’articolo 23 del presente decreto e l’attestato previsto nel primo
comma del presente articolo non sono trasferibili a terzi,
salvo a chi erediti l’imbarcazione di una persona defunta, già
iscritta nella graduatoria.«
Articolo 12
Nell’articolo 26,
– È aggiunto un nuovo, quinto comma, che recita:
»(1) Il prestatore dà notizia immediata della liberazione
di un ormeggio all’organo competente il quale provvede a
comunicare sollecitamente al prestatore i dati dell’elenco
deﬁnitivo occorrente per la designazione di un nuovo utente.
In conseguenza di ciò il prestatore procede alla scelta del
nuovo utente ed a procedura ultimata informa l’organo competente del rispettivo svolgimento.«
– L’attuale primo comma, che diventa secondo comma,
è modiﬁcato e recita:
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»(2) L’ormeggio libero è offerto a chi, tenendo conto
della precedenza e delle condizioni previste nel secondo
e nel terzo comma dell’articolo 22 del presente decreto,
ﬁguri al primo posto della graduatoria (maggiore punteggio),
purchè l’ormeggio disponibile corrisponda alla categoria ed
all’ubicazione richiesta. L’offerta è espressa sotto forma di
una proposta di contratto con la richiesta di presentazione
della documentazione prevista al terzo comma dell’articolo
16 del presente decreto.«
– L’attuale secondo e terzo comma diventano pertanto
il terzo ed il quarto comma.
Articolo 13
L’articolo 27 è modiﬁcato e recita:
»Il contratto d’ormeggio che non rispetti i diritti scaturenti dalla graduatoria delle domande per l’assegnazione
degli ormeggi è nullo e la sua validità cessa alla data di
accertamento della difformità tra il medesimo ed il presente
decreto. Il prestatore dà conferma della risoluzione con lettera indirizzata all’interessato.«
Articolo 14
Nel secondo comma dell’attuale articolo 28, la parola
»contratto« è seguita dal testo »d’ormeggio«.
Articolo 15
Nell’articolo 33 il secondo alinea è modiﬁcato e recita:
»– imbarcazioni nei casi ed alle condizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto.«
Articolo 16
Gli articolo 43, 44 e 45 sono modiﬁcati e recitano:
»Articolo 43
(1) È punito con multa parti a SIT 20.000, il proprietario
o il conducente singolo dell’imbarcazione che:
1. svolge nell’area portuale un’attività non conforme alle
disposizioni del presente decreto e d’altra normativa, oppure
se usi gli impianti e le attrezzature senza il consenso del
prestatore del servizio pubblico o in difformità del contratto o
delle Condizioni generali (art. 5, primo comma);
2. danneggi gli impianti e le attrezzature portuali, gestite dal prestatore del servizio pubblico (art. 5, secondo
comma);
3. inquini la superﬁcie su terraferma o il bacino portuale
(art. 6);
4. faccia asciugare le reti da pesca in modo da ostacolare altri utenti (art. 14, terzo comma);
5. deponga e conservi gli attrezzi da pesca nell’area
portuale, in difformità delle Condizioni generali e fuori degli
impianti all’uopo sistemati (art. 14, terzo comma);
6. utilizzi lo spazio su terraferma in difformità dell’articolo 14, secondo comma, senza il permesso del prestatore del
servizio o dell’organo competente;
7. non provveda regolarmente al pagamento del corrispettivo per l’uso dell’ormeggio (art. 28, primo alinea del
primo comma);
8. ormeggi od usi l’imbarcazione nell’area portuale in
modo da arrecare danno agli impianti ed attrezzature portuali
e ad altre imbarcazioni (art. 28, secondo alinea del primo
comma);
9. ometta di provvedere alla manutenzione dell’imbarcazione ormeggiata od ancorata nel porto pregiudicando
la sicurezza della navigazione, mettendo a rischio le altre
imbarca zioni, il patrimonio e l’incolumità delle persone oppure rendendola indecorosa (art. 28, terzo alinea del primo
comma);
10. ormeggi od ancori la propria imbarcazione in un
punto diverso da quello assegnatogli in virtù del contratto,
o direttamente dal prestatore del servizio pubblico (art. 28,
secondo comma).
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(2) E’ punito con multa di SIT 60.000 il proprietario
dell’imbarcazione – persona giuridica o imprenditore singolo
– proprietario o conducente dell’imbarcazione, che commette infrazione di cui al comma precedente, in relazione
all’esercizio di un’attività; per la medesima infrazione, la
persona responsabile della persona giuridica oppure il responsabile dell’imprenditore autonomo incorre in multa pari
a SIT 20.000.
Articolo 44
(1) E’ punito con multa pari a SIT 20.000 il proprietario
od il conducente dell’imbarcazione – il singolo che non sia
proprietario dell’imbarcazione o l’utente del porto, che
1. Utilizzi la superﬁcie portuale su terraferma in difformità
delle disposizioni di cui all’articolo 14, secondo comma, senza previo consenso del prestatore del servizio pubblico o
dell’organo competente;
2. Utilizzi l’area portuale in difformità delle disposizioni
dell’articolo 14, quarto comma.
(2) E’ punita con multa pari a SIT 60.000 la persona
giuridica o l’imprenditore singolo che commetta infrazione di
cui al primo comma del presente articolo. La persona responsabile della persona giuridica o dell’imprenditore singolo, che
commetta l'infrazione di cui al primo comma incorre in una
multa pari a SIT 20.000.
Articolo 45
(1) La persona giuridica che non sia proprietaria dell'imbarcazione oppure l’imprenditore singolo che non sia proprietario o conducente dell’imbarcazione, il quale viola le
disposizioni di cui all'articolo 43, 1), 2) e 3) punto del primo
comma, è punibile con multa pari a SIT 30.000 trasgressione.
La multa prevista per la persona responsabile della persona
giuridica oppure dell’imprenditore singolo equivale a SIT
10.000.
(2) In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, 1), 2) e 3) punto del primo comma, il singolo che
non sia proprietario o conducente dell'imbarcazione incorre
in una multa pari a SIT 10.000.«
Articolo 17
Nell’articolo 47, primo comma:
– È aggiunto un nuovo, quinto alinea, che recita:
»5. l’imbarcazione attraccata o ancorata, sprovvista del
permesso di navigazione qualora richiesto«;
– Nel testo conclusivo del primo comma, le parole »al
Servizio d’ispettorato comunale« sono seguite dalle parole
»ed all’ispettore portuale«;
– Nel secondo comma, il punto alla ﬁne della frase è
seguito dal testo »ed al punto 5, 30 giorni«.
Articolo 18
Nell’articolo 48, primo comma, il testo »ha la facoltà« è
sostituito col testo »ha l’obbligo«.
Articolo 19
Nell’articolo 49, secondo comma, le parole »servizio di
vigilanza comunale« sono sostituite con le parole »l’Ispettorato comunale«.
Articolo 20
Nell’articolo 50, primo comma, le parole »di cui all’articolo 34« sono sostituite con le parole »di cui all’articolo 48
del presente decreto«.
Articolo 21
Nell’articolo 57, le parole »punto 1, 2 e 4« sono sostituite con le parole »punto 1, 2, 4 e 6«.
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Articolo 22
(1) Entro quattordici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i prestatori del servizio pubblico (l’articolo 9,
secondo comma del presente decreto) hanno l’obbligo di
concludere un contratto di scambio della documentazione
occorrente alla gestione del porto di cui all’articolo 4, punto
6 del primo comma, nel quale sono regolate anche altre questioni riguardanti i rapporti reciproci, come pure il carattere
provvisorio di gestione del porto in oggetto.
(2) Per il contratto di cui al primo comma del presente
articolo si richiede l’assenso del sindaco.

»zagotavljanje kontinuiranega pridobivanja vseh vrst
najemnih stanovanj in bivalnih enot,«
Besedilo devete alinee se spremeni, tako da se glasi:
»oddajanje stanovanj in bivalnih enot v najem,«.

Articolo 23
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, si fa l’obbligo ai prestatori del servizio pubblico di convocare le assemblee degli utenti al ﬁne di eleggere il Consiglio
degli utenti.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Articolo 24
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufﬁciale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3537-1/02
Capodistria, 14 aprile 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m. p.

1994.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

RAZGLAŠAM
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
Št. 0321-10/00
Koper, dne 15. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. aprila
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
1. člen
Besedilo pete alinee 6. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 42/00 in 29/02 ter Uradni list RS, št. 75/04) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni, tako da se glasi:

2. člen
V prvi alinei 23. člena odloka se črta besedilo:
»(nakup, izgradnja, obnova stanovanj)«
3. člen
V 24. členu odloka se črta prva alinea.

Št. 0321-10/00
Koper, dne 14. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)

PROMULGO IL DECRETO
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO
ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA’ DI
CAPODISTRIA
N.: 0321-10/00
Capodistria, 15 aprile 2005
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič, m. p.
Visto l’articolo 4, secondo comma, della Legge sui fondi pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 22/00) e l’articolo 27
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff.
n. 40/00, 30/01 e 29/03) il consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 14 aprile 2005 ha approvato il

DECRETO
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO
ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA’ DI
CAPODISTRIA
Articolo 1
Nell'articolo 6, quinto alinea, del Decreto sulla costituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 42/00 e 29/02 e la Gazzetta
ufﬁciale della RS, n. 75/04) (nel seguito: decreto) il testo è
modiﬁcato come segue:
»garantire la continuità nel reperimento degli alloggi e
delle unità abitative in afﬁtto di tutti i tipi,«
Il testo del nono alinea è modiﬁcato e recita:
»afﬁtto di alloggi ed unità abitative,«.
Articolo 2
Nell’articolo 23, primo alinea, è depennato il seguente
testo:
»(acquisto, costruzione, restauro degli alloggi)«
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Articolo 3
Nell’articolo 24 del decreto è depennato il primo ali-

Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale della
Repubblica di Slovenia.
N.: 0321-10/00
Capodistria, 14 aprile 2005
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič, m. p.

1995.

Obvezna razlaga 13. člena Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

RAZGLAŠAM
obvezno razlago 13. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88 in 24/01)
Št. 3503–24/01
Koper, dne 15. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 14. aprila 2005 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88 in 24/01)
v naslednjem besedilu:
»V strnjenih vaških jedrih je največja dovoljena etažnost
objekta nad terenom P+2. Možno je predvideti tudi klet, odvisno od konﬁguracije terena (na ravnem terenu ali na terenu
z rahlim nagibom mora biti v celoti vkopana, na strmem
terenu pa je vkopana s treh strani). Pri določanju višinskih
gabaritov objektov v starih vaških jedrih je pomembno predvsem to, da nov ali dozidan (rekonstruiran) objekt ne sme
presegati višinskih gabaritov sosednjih objektov in biti dominanten v prostoru.«
Št. 3503–24/01
Koper, dne 14. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufﬁciale, n. 40/00, 30/01 e 29/03)

PROMULGO
L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO SULLE
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE DEL COMUNE DI CAPODISTRIA
(Bollettino ufﬁciale, n. 19/88 e 24/01)
N.: 3503–24/01
Capodistria, 15 aprile 2005
Sindaco
Comune citta’ di capodistria
Boris Popovič, m. p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del comune città di
Capodistria (Bollettino ufﬁciale, n. 40/00, 30/01 e 29/03) e
l’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufﬁciale, n. 16/95,
42/00 e 30/01), il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, nella seduta del 14 aprile 2005, ha approvato

L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO SULLE
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE DEL COMUNE DI CAPODISTRIA
(Bollettino ufﬁciale, n. 19/88 e 24/01)
nel testo come segue:
»Nei nuclei a carattere rurale sono ammesse le quote di
altezza non superiori a P + 2 rispetto al suolo, con possibilità
di realizzazione di scantinati sotto i corpi di fabbrica in funzione della conﬁgurazione del terreno (sulle superﬁci piane
o su quelle in leggera pendenza, lo scantinato deve essere
completamente interrato, sui terreni in forte pendenza invece, esso deve essere interrato sui tre lati). Nello stabilire
le quote di altezza dei fabbricati presenti nei nuclei rurali
antichi occorre prestare attenzione afﬁchè il fabbricato di
nuova costruzione o quello ampliato (ricostruito) non superi
in altezza gli ediﬁci adiacenti e diventi dominante rispetto ai
medesimi.«
N.: 3503–24/01
Capodistria, 14 aprile 2005
Sindaco
Comune citta’ di capodistria
Boris Popovič, m. p.

1996.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

RAZGLAŠAM
sklep o ukinitvi javnega dobra
Št. K465-59/2005
Koper, dne 15. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 36/99 – odločba US in
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02) ter
27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 14. aprila 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I
Na naslednjih nepremičninah s:
– parc. št.: 6412/6; 6412/7; 6412/8; 6412/9; 6412/10;
6412/11; 6412/19, 6412/20; 6412/22; 6412/23; 6412/24;
6412/25; 6412/26; 6412/27; 6412/28; 6412/29; 6412/30;
6412/31; 6412/32; 6412/33; 6412/34; 6412/35; 6412/36;
6412/37; 6412/38; 6412/39; 6412/40; 6412/41; 6412/42;
6412/43; 6412/44; 6412/45; 6412/46; 6412/47; 6412/48;
6412/49; 6412/50; 6412/51; 6412/52; 6412/53; 6412/54;
6412/55; 6412/56; 6412/57; 6412/58; 6412/59; 6412/60;
6412/61; 6412/62; 6412/63; 6412/64; 6412/65; 6412/66;
6412/67; 6412/68; 6412/69; 6412/70; 6412/71; 6412/72;
6412/73; 6412/74; 6412/75; 6412/76; 6412/77; 6412/78;
6412/79; 6412/80; 6412/81; 6412/82; 6412/83; 6412/84;
6412/85; 6412/86; 6412/87; 6412/88; 6412/89; 6412/90;
6412/91; 6412/92; 6412/93; 6412/94 vse k.o. Semedela,
– parc. št. 510/5 k.o. Koper,
– parc. št. 1608/3 in 1608/4 obe k.o. Loka,
se ukine javno dobro.
II
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Koper.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-59/2005
Koper, dne 14. aprila 2005.

Št.

Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m. p.
Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia
locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – sentenza della
CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza
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DELIBERAZIONE
SULLA DISMISSIONE DEL DEMANIO PUBBLICO
I
Si procede alla dismissione del demanio pubblico riguardo alle particelle catastali
– 6412/6; 6412/7; 6412/8; 6412/9; 6412/10; 6412/11;
6412/19, 6412/20; 6412/22; 6412/23; 6412/24; 6412/25;
6412/26; 6412/27; 6412/28; 6412/29; 6412/30; 6412/31;
6412/32; 6412/33; 6412/34; 6412/35; 6412/36; 6412/37;
6412/38; 6412/39; 6412/40; 6412/41; 6412/42; 6412/43;
6412/44; 6412/45; 6412/46; 6412/47; 6412/48; 6412/49;
6412/50; 6412/51; 6412/52; 6412/53; 6412/54; 6412/55;
6412/56; 6412/57; 6412/58; 6412/59; 6412/60; 6412/61;
6412/62; 6412/63; 6412/64; 6412/65; 6412/66; 6412/67;
6412/68; 6412/69; 6412/70; 6412/71; 6412/72; 6412/73;
6412/74; 6412/75; 6412/76; 6412/77; 6412/78; 6412/79;
6412/80; 6412/81; 6412/82; 6412/83; 6412/84; 6412/85;
6412/86; 6412/87; 6412/88; 6412/89; 6412/90; 6412/91;
6412/92; 6412/93; 6412/94, tutte c.c. di Semedella,
– part. cat. n. 510/5 c.c. di Capodistria,
– part. cat. n. 1608/3 e 1608/4, entrambe c.c. di Loka,
II
Relativamente agli immobili di cui al punto I. della presente deliberazione si procede alla dismissione del bene
pubblico ed al trasferimento al patrimonio disponibile del
Comune città di Capodistria.
III
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 465-59/2005
Capodistria, 14 aprile 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m. p.

Ai sensi dell’articolo 180° dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)

Numero: 465-59/2005
Capodistria, 15 aprile 2005

Stran

della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – sentenza della CC e 51/02), come pure gli articoli 27° e 127°
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff.
40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale di Capodistria,
nella seduta del 14 aprile 2005, ha approvato la seguente

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

PROMULGO
LA DELIBERAZIONE SULLA DISMISSIONE DEL
DEMANIO PUBBLICO
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KUNGOTA
1997.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta Gradiška I za območje, ki obsega parc.
št. 20/1 in 24 – del, k.o. Gradiška

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju
ZUreP-1) in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list
RS, št. 12/04), je župan Občine Kungota sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta Gradiška I za
območje, ki obsega parc. št. 20/1 in 24 – del, k.o.
Gradiška
(v nadaljevanju: lokacijski načrt)

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

Stran
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Št.

49 / 18. 5. 2005

S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–
Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plan Občine
Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/2004) se je
poselitveno območje naselja Gradiška razširilo proti severu.
Naselje Gradiška ima v zasnovi urbanega omrežja v občini
pomen pomembnejšega lokalnega središča.
Demografski kazalci zadnjih statističnih popisov za naselje Gradiška izkazujejo intenzivno rast števila prebivalcev
in števila gospodinjstev.
Sedanje kapacitete še nezazidanih stavbnih zemljišč ne
zadostujejo predvidenemu in želenemu razvoju naselja.
S potenciranjem razvoja proizvodnih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti narašča tudi potreba po stanovanjskih
objektih. Z izkoriščenjem ponujenih prostorskih potencialov
bo naselje sledilo dodeljeni vlogi v občini.
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega
načrta
V območju je predvidena gradnja stanovanjskih hiš.
Lokacijski načrt bo na podlagi ureditvenega koncepta
določil novo parcelacijo in potrebno infrastrukturno ureditev.
Gostota in zasnova pozidave bo glede na naravne in
ustvarjene danosti sledila obstoječi pozidavi v okolici.
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih
planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge
dokumentacije,
– priprava potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelava predloga lokacijskega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava lokacijskega načrta.
Rešitev ureditvene zasnove bo pogojena:
– zaradi razgibane konﬁguracije terena je potrebno
skrbno načrtovati bodočo zazidavo, ki bo zasnovana iz poljubnega števila enodružinskih hiš,
– zahteven teren, predvsem strmo pobočje z južne strani, bo pogojevalo obliko, število in način zasnove bodoče
ureditve za gradnjo stanovanjskih objektov,
– potrebno bo preveriti geologijo in stabilnost terena
ter bodočo gradnjo v celoti prilagajati geotehničnim pogojem
gradnje,
– v območju obdelave bodo predvidene potrebne komunalne ureditve s prikazom povezave s širšim območjem
komunalne ureditve,
– vključene bodo usmeritve in ukrepi s področij varstva
okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin,
– vključene bodo rešitve in ukrepi za obrambo ter za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Območje obravnave lokacijskega načrta obsega parc.
št. 20/1 in 24 – del k.o. Gradiška. Na južni strani meji na
novejšo pozidavo samostojnih stanovanjskih hiš. Na zahodu
meji na nepozidane površine, namenjene stanovanjski gradnji. Vzhodna in severna stran mejita na gozdne površine.
Meja območja obdelave je skladna z mejo območja, ki je
označena v graﬁčni prilogi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana v občini Kungota (karta št. 11 z
naslovom: Zasnova načinov urejanja prostora s prostorskimi
izvedbenimi akti (PIA)), kjer je predpisana izdelava OLN za
navedene parcele.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
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gota.

Pripravljavec je Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kun-

Naročnik je Mira Marija Grandošek, Gradiška 412, Zg.
Kungota.
Načrtovalca izbere naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom
izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa
mnenje, so:
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ul 15,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
Rotovški trg 9, Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Maribor – Krekova ulica 17, Maribor,
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor,
– Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor,
– Mariborski vodovod Maribor, Jadranska c. 24, Maribor,
– občinska uprava oziroma organi v občini, zadolženi
za opravljanje javne gospodarske službe na posameznih
področjih,
– vaške skupnosti.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Za potrebe izdelave Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za
območje Občine Kungota so se izdelale Strokovne podlage
za ureditveno območje naselja Gradiška I v občini Kungota (ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., marec
2004).
Pred izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati
še:
– strokovne podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni
list RS, št. 86/04),
– idejni projekt komunalne infrastrukture,
– poročilo o geoloških in geomehanskih raziskavah,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega
načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, če se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Izdelal se bo geodetski topografski načrt, reambuliran in
potrjen na Geodetski upravi RS, ki bo vključeval tudi podatke
o komunalnih vodih. Pridobili se bodo zemljiškokatastrski
načrt območja in podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in
imetnikih drugih stvarnih pravic.
Geodetske podlage bo izdelal oziroma pridobil pooblaščeni geodet. Občina Kungota bo zagotovila digitalne podlage
za izdelavo kartografskega dela (TK v merilu 1:25000, na
PKN oziroma DKN in TTN v merilu 1:5000)
8. Roki za pripravo lokacijskega načrta
– Pripravljavec lokacijskega načrta bo sklical prostorsko konferenco najmanj 8 dni pred sprejemom programa
priprave.
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Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec
objavil v Uradnem listu RS in v dnevniku Večer najmanj 8
dni pred prostorsko konferenco. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta. Pripravljavec
pripravi vloge za pridobitev smernic v 15 dneh po sprejemu
programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora (določeni v 4. točki programa
priprave) podajo smernice v 30 dneh od prejetja vloge.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
– Načrtovalec izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh
od prejema smernic.
– Naročnik potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske
ureditve v 15 dneh po prejemu usmeritev.
– Načrtovalec izdela oziroma zagotovi izdelavo strokovnih podlag določenih v 5. točki programa priprave v 45 dneh
od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– Načrtovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 45
dneh po prevzemu strokovnih podlag.
– Naročnik potrdi predlog lokacijskega načrta v 15 dneh
po prevzemu.
– Pripravljavec skliče II. prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve pridobijo mnenja lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti najmanj 15 dni pred začetkom javne razgrnitve
predloga lokacijskega načrta.
Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec
objavil v Uradnem listu RS in v dnevniku Večer najmanj 8 dni
pred prostorsko konferenco.
Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Kungota oziroma v tangirani krajevni skupnosti. Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v
vsaj dveh medijih vsaj osem dni pred začetkom razgrnitve.
– Pripravljavec organizira javno obravnavo.
– Javna obravnava se izvede v času trajanja javne
razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč do pripomb glede
njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tiste nosilce urejanja prostora, na katere delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale,
ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prejemu sklepa o stališču do pripomb in
predlogov.
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4.
točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja podajo mnenje v 30 dneh od prejema
vloge.
– V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne
bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko
dokumentacijo soglaša. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj
načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega
načrta v 15 dneh.
– Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskem svetu občine Kungota v sprejem.

Št.
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– Občinski svet občine Kungota na predlog župana občine sprejme lokacijski načrt.
– Odlok o lokacijskem načrtu se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem lokacijskega
načrta
Stroške izdelave lokacijskega načrta in strokovnih podlag, ki se nanašajo na ureditveno območje lokacijskega načrta, prevzame naročnik.
10. Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 300 03-040/2004
Zgornja Kungota, dne 3. maja 2005.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

KUZMA
1998.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu in miru v Občini Kuzma

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/03), 2. točke 4. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in
108/03) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 16. redni seji dne 22. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem
redu in miru v Občini Kuzma
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 70/96; v nadaljnjem besedilu: odlok), se prvi odstavek 19. člena dopolni in spremeni tako, da se glasi:
"Z globo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek ﬁzična
oseba, če krši posamezna določila iz tega odloka.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki krši posamezna določila tega odloka.
Z globo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba v pravni osebi, ki krši posamezna določila tega odloka."
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/05-9
Kuzma, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Kuzma

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 25. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je
Občinski svet občine Kuzma na 16. redni seji dne 22. 4.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki na območju Občine
Kuzma
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 73/95; v nadaljnjem
besedilu: odlok) se prvi odstavek 30. člena dopolni in spremeni tako, da se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojna državna inšpekcija, ali pristojna inšpekcija občine
ali večih občin. Pristojni inšpekcijski organ ima tudi vlogo
prekrškovnega organa".
2. člen
Prvi stavek 32. člena odloka se dopolni in spremeni
tako, da se glasi:
"Z globo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, če kot povzročitelj:"
Št. 352-06/05-15
Kuzma, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

MISLINJA
2000.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 31. člena Statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in
60/02) je župan Občine Mislinja sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja
1
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja,
ki ga je izdelal ZUM, Urbanizem, planiranje, projektiranje,
d.o.o., Maribor.
2
Predlog bo javno razgrnjen v času od 9. 5. 2005 do 8. 6.
2005 v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
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V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predloga. Obvestilo o času in kraju javne obravnave
bo naknadno objavljeno.
3
Vse zainteresirane ﬁzične in pravne osebe lahko v času
javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge, ki se
vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo pismeno na
naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, s pripisom:
Pripombe in predlogi PUP.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-00002/2000
Mislinja, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

NOVA GORICA
2001.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, 87/01), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19.
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št.
6/02 in 25/02) na seji 21. 10. 2004, Občinski svet občine Brda
na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo,
št. 5/99) na seji 3. 5. 2005, Občinski svet občine Kanal na
podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/99) na seji 3. 2. 2005, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na podlagi 18. člena Statuta Občine
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) na seji 28. 2.
2005, Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi 9.
člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št.
3/99) na seji 22. 12. 2004 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina
Brda, Občina Kanal, Občina Miren–Kostanjevica in Občina
Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: ustanoviteljice) uskladijo
delovanje javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) z določbami
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), uredijo njen status, razmerja med ustanoviteljicami
in knjižnico ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in ﬁnanciranja knjižnice.
Zaradi velikega števila sprememb in dopolnitev odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica, št. 026-4/94 z dne 23. 6. 1994 (Uradno glasilo,
št. 6/94) in ker odlok nadomešča tudi statut knjižnice, se
besedilo navedenega odloka ne sprejme v obliki sprememb
in dopolnitev njegovih posameznih členov, ampak kot novo
besedilo v celoti.

Uradni list Republike Slovenije
Ustanoviteljice so na podlagi delitvene bilance med občinami, in sicer Sklepa II (Uradno glasilo, št. 9/98) in Sklepa
II (Uradne objave, št. 26/01) pravne naslednice dosedanje
ustanoviteljice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi
Gorici pod vl. št. 1/40/00, Srg 1595/94.
2. člen
Imena in sedeži ustanoviteljic so:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica,
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo,
Občina Kanal, Trg svobode 23, Kanal,
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren,
Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo občinski
sveti glede na število prebivalcev:
Mestna občina Nova Gorica z 61,03% deležem (35.640
prebivalcev),
Občina Brda z 9,87% deležem (5.765 prebivalcev),
Občina Kanal z 10,24% deležem (5.978 prebivalcev),
Občina Miren-Kostanjevica z 8,12% deležem (4741 prebivalcev) in
Občina Šempeter-Vrtojba z 10,74% deležem (6.269
prebivalcev)
razen, če je za posamezna področja v tem odloku drugače določeno.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status knjižnice
3. člen
Ime knjižnice je: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica.
Sedež knjižnice je: Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica.
Skrajšano ime knjižnice je: Goriška knjižnica.
4. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in
ta odlok.
Knjižnica je pravna oseba s polno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Dislocirane enote – podružnice nimajo pooblastil v pravnem prometu. Zanje opravlja pravne posle knjižnica, zastopa ter predstavlja pa jih direktor knjižnice.
5. člen
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanoviteljic.
2. Zastopanje in predstavljanje knjižnice
6. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja knjižnico
direktor knjižnice brez omejitev in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru ﬁnančnega načrta, razen pogodb, ki se
nanašajo na nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, za kar je
potrebno predhodno soglasje lastnika.
Direktorja med začasno odsotnostjo nadomešča pomočnik direktorja. Pomočnik direktorja ima v času nadomeščanja direktorja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
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7. člen
Knjižnica ima dva pečata.
Večji pečat je okrogle oblike s premerom 30 mm. V sredini pečata je odprta knjiga, na zunanjem obodu nad knjigo
je izpisano GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA, pod
knjigo na zunanjem obodu pa Nova Gorica. Pečat uporablja
knjižnica v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, pravnim in ﬁzičnim osebam.
Manjši pečat okrogle oblike s premerom 24 mm ima v
sredini prazen prostor, na obodu pa ima enako besedilo kot
večji pečat. Ta pečat se uporablja za označevanje knjižničnega gradiva.
8. člen
Direktor določi število posameznih pečatov, njihovo
uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje
odgovorni.
III. ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE
9. člen
Knjižnica je ustanovljena in organizirana kot splošna
osrednja območna knjižnica z dislociranimi enotami – podružnicami knjižnice.
S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost
in informiranje ter upravno in tehnično podporo.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo knjižnice določi
direktor knjižnice po predhodnem mnenju reprezentativnega
sindikata v knjižnici. Svet knjižnice mora dati soglasje k aktu,
ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo.
10. člen
Knjižnica ima dislocirane enote – podružnice knjižnice v
Mestni občini Nova Gorica, v Občini Kanal in v Občini MirenKostanjevica.
V Mestni občini Nova Gorica so naslednje podružnice:
Branik 75, prostori Kulturnega društva F. Zgonik,
Renče 21, sedež Krajevne skupnosti Renče,
Solkan, Srebrničev trg 7, sedež Krajevne skupnosti
Solkan,
Prvačina 48, sedež Krajevne skupnosti Prvačina;
v Občini Kanal:
Kanal, Pionirska 8, prostori Prosvetnega društva Soča
Kanal,
Deskle, Srebrničeva 18, prostori Kulturnega društva
Svoboda Deskle;
v Občini Miren-Kostanjevica:
Bilje 105, sedež Krajevne skupnosti Bilje.
Knjižnica opravlja svojo dejavnost tudi z bibliobusom.
IV. DEJAVNOST KNJIŽNICE
11. člen
Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja v javnem interesu kot
javno službo, je:
– O/92.511 Dejavnost knjižnic.
V okvir te dejavnosti sodi:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje
knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in
elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
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– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega in informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem
vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega
sistema,
– dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.
V okviru javne službe knjižnica tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko
gradivo za območje, ki ga pokriva,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoča izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu za
njihove potrebe izvaja nakup gradiva v Sloveniji ter pomaga
pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in
neknjižni obliki,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje,
predavanja,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni
nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
– v soglasju z ustanoviteljicami lahko izvaja knjižnično
dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolžijo ustanoviteljice.
Med dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje javne službe
sodijo tudi:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.120 Izdajanje časopisov
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnih zapisov
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– DE/22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
– I/60.240 Cestni tovorni promet
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
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– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
– K/74.400 Oglaševanje
– KI74.810 Fotografska dejavnost
– K/74.851 Prevajanje
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
– O/92.512 Dejavnost arhivov
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnost iz tega člena izvaja knjižnica, njen obseg pa
se določi s programom dela in ﬁnančnim načrtom.
12. člen
Knjižnica lahko opravlja tudi naslednje gospodarske
dejavnosti:
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
– K/71.402 Dejavnost videotek
– K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja knjižnica, morajo
služiti izključno opravljanju osnovnih dejavnosti, za katere je
ustanovljena.
V. ORGANI KNJIŽNICE
Organi knjižnice so:
– direktor,
– svet knjižnice,
– strokovni svet.

13. člen

1. Direktor
14. člen
Knjižnica ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega
in programskega direktorja.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice,
predstavlja in zastopa knjižnico v okviru dejavnosti, za katero
je knjižnica registrirana, ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela knjižnice.
Direktorja imenuje in razrešuje svet knjižnice. Pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja si mora svet knjižnice
pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot
polovico soustanoviteljskega deleža in mnenje strokovnih
delavcev knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet knjižnice, izvede pa ga tričlanska
komisija, katero imenuje svet knjižnice.
Po pridobitvi soglasij in mnenja svet knjižnice imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov sveta. Glasovanje je
javno, lahko pa se člani sveta odločijo za tajno glasovanje.
Če ustanoviteljice in strokovni delavci ne podajo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila
zanj, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja
pozitivna. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata oziroma kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice
izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje.
15. člen
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata
lahko spet imenovan.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za
čas trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta knjižnice njegov predsednik.
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16. člen
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa, poleg
tega pa tudi neposrednega povabila, imenovan, kdor poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti strateški načrt razvoja knjižnice za čas trajanja mandata.
Če kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita,
ga mora v primeru imenovanja, opraviti najkasneje v dveh
letih, računano od dneva nastopa funkcije direktorja. Če ne
naredi bibliotekarskega izpita v roku, mu preneha mandat z
dnem izteka dvoletnega roka in tudi delovno razmerje, razen
v primeru iz 17. člena tega odloka.
17. člen
Delavec, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v knjižnici za nedoločen čas, se po preteku funkcije
premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
18. člen
Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo knjižnice,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v knjižnici,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v knjižnici,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sklepa pogodbe v okviru ﬁnančnega načrta,
– sprejema inventurni elaborat,
– skrbi za trženje in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo knjižnice,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja
v zvezi z delovanjem knjižnice,
– pripravi letno poročilo in poroča ustanoviteljicam in
svetu knjižnice o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,
– skrbi za strokovno in permanentno izobraževanje delavcev,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo knjižnica
ima,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, zakonom ali na zahtevo ustanoviteljic.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme
alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet knjižnice, k
aktom iz tretje, četrte in pete alinee pa tudi ustanoviteljice.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva
cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa
za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt,
katerega sestavni del je ﬁnančni načrt.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet knjižnice ter spre-
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jemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek
strokovnega dela.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega
delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu knjižnice.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi
sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.
Svet knjižnice razreši direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih knjižnice ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
knjižnice oziroma ustanoviteljic ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
knjižnici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bila knjižnica ustanovljena
ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
V primeru prenosa ustanoviteljstva je dopustna predčasna razrešitev direktorja samo, če gre za prevzemnika,
katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje javnega zavoda.
Svet knjižnice razreši direktorja na način in po postopku,
kot je določen za imenovanje direktorja. Pred sprejemom odločitve o razrešitvi pa mora seznaniti direktorja z razlogi za
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
20. člen
Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev
določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na
odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.
Pomočnik direktorja
21. člen
Knjižnica ima pomočnika direktorja.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi neposrednega
povabila ali javnega razpisa.
Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka ali univerzitetna izobrazba,
– poznavanje dela zavoda,
– pet let ustreznih delovnih izkušenj.
Direktor lahko določi tudi druge pogoje glede na sistemizacijo delovnega mesta.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
Delavec, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v knjižnici za nedoločen čas, se po preteku
oziroma prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto,
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
22. člen
Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi
direktor, naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji oziroma pismenem pooblastilu, in izvršuje sklepe in odločitve
direktorja in sveta knjižnice, sprejete v skladu z njihovimi
pristojnostmi, ter opravlja druge naloge v skladu s splošnimi
akti knjižnice.
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23. člen
Direktor lahko razreši pomočnika direktorja pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih splošnih
aktov,
– če ne izvršuje sklepov direktorja in organov knjižnice
oziroma ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim negativnim ali nepravilnim delom povzroča knjižnici večjo škodo,
– če zaradi malomarnosti povzroča hujše motnje v procesu dela ali bi le-te lahko nastale,
– zaradi bistvenih sprememb pri dejavnosti knjižnice.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati
možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Vršilec dolžnosti direktorja
24. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, kot tudi v primeru, da je bil
izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče
prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran, imenuje svet knjižnice vršilca oziroma vršilko dolžnosti
direktorja izmed strokovnih delavcev knjižnice oziroma izmed
prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet knjižnice
25. člen
Svet knjižnice sestavlja devet predstavnikov občin ustanoviteljic, in sicer:
– pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica,
– en predstavnik Občine Brda,
– en predstavnik Občine Kanal,
– en predstavnik Občine Miren-Kostanjevica,
– en predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski sveti ustanoviteljic imenujejo vsaka svoje člane sveta. Ugotovitveni sklep, da je svet knjižnice imenovan,
sprejme župan sedežne občine v roku enega tedna po prejemu vseh sklepov občinskih svetov. Mandat prične teči vsem
članom sveta z datumom, ki je naveden v ugotovitvenem
sklepu.
Pri sestavi sveta knjižnice morajo ustanoviteljice upoštevati, da ga morajo sestavljati strokovnjaki s področja dela
javnega zavoda, ﬁnanc in pravnih zadev.
26. člen
Mandat članov sveta knjižnice traja pet let in so lahko
največ dvakrat zapored imenovani.
Direktor je dolžan obvestiti ustanoviteljice 90 dni pred
potekom mandata članom sveta knjižnice.
27. člen
Na prvi konstitutivni seji, katero skliče direktor najkasneje v roku 30 dni po imenovanju sveta, člani izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet knjižnice veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
Svet knjižnice sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta. Člani sveta knjižnice glasujejo javno z
dviganjem rok, razen če se odločijo, da o posameznem predlogu odločitve glasujejo tajno.
Predsednik sveta mora sklicati sejo, če to zahteva direktor, občina ustanoviteljica ali strokovni svet.
Podrobnejše delovanje uredi svet knjižnice s poslovnikom.
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28. člen
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo
lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
ﬁnančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– potrjuje letno poročilo knjižnice,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev za pridobitev mnenja v postopku imenovanja oziroma razrešitve
direktorja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o
ustanovitvi in drugimi splošnimi akti.
29. člen
Članu sveta knjižnice preneha mandat pred potekom
roka, za katerega je bil imenovan, če sam zahteva razrešitev,
če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
če deluje v nasprotju s predpisi ali če se ne udeležuje sej
sveta knjižnice.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil
imenovan razrešeni član.
O razrešitvi člana sveta odloča občina ustanoviteljica, ki
je člana imenovala, na predlog sveta knjižnice.
3. Strokovni svet
30. člen
Strokovni svet knjižnice sestavlja šest članov, ki lahko s
svojimi strokovnimi ali poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju knjižnice.
Dva člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni delavci v
knjižnici, tako da enega člana volijo izmed vseh zaposlenih,
enega pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere
je knjižnica ustanovljena. Po dva člana strokovnega sveta
predlagata Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza splošnih
knjižnic izmed strokovnjakov ali uporabnikov.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru
delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev
pri upravljanju. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60
dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
31. člen
Strokovni svet knjižnice se konstituira na prvi seji, katero skliče direktor knjižnice najkasneje v roku 30 dni po izvolitvi predstavnikov delavcev in po prejemu predlogov. Člani
izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika
z javnim glasovanjem, lahko pa se dogovorijo tudi za tajno
glasovanje.
Ugotovitveni sklep, da je strokovni svet imenovan, sprejme direktor knjižnice. V sklepu se navede začetek mandata
strokovnega sveta.
Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so
po izteku mandata lahko spet izvoljeni oziroma imenovani,
vendar največ dvakrat zapored.
Podrobnejše delovaje uredi strokovni svet knjižnice s
poslovnikom.
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32. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje knjižnice in politiko
njenih ustanoviteljic,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
knjižnice in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
knjižnice,
– druge zadeve, za katere ga pooblastijo ustanoviteljice
ali so določene z zakonom.
33. člen
Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu
preneha na podlagi odpoklica, ki ga ureja akt, katerega
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru
delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev
pri upravljanju.
Drugim članom strokovnega sveta preneha mandat na
podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali župani.
34. člen
Članu strokovnega sveta preneha mandat pred potekom roka, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, če
sam zahteva razrešitev, če ne opravlja svojih nalog oziroma
jih ne opravlja strokovno, če deluje v nasprotju s predpisi ali
če se ne udeležuje sej strokovnega sveta.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
VI. PREMOŽENJE
35. člen
Glede stvarnega premoženja veljajo določila obeh delitvenih bilanc. Knjižnici se daje v upravljanje vse premično
in nepremično premoženje:
– matična hiša Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 4,
– podružnica knjižnice, Branik 75, prostori Kulturnega
društva F. Zgonik,
– podružnica knjižnice, Renče 21, sedež Krajevne skupnosti Renče,
– podružnica knjižnice, Solkan, Srebrničev trg 7, prostori Krajevne skupnosti Solkan,
– podružnica knjižnice, Prvačina 48, prostori Krajevne
skupnosti Prvačina,
– podružnica knjižnice, Kanal, Pionirska 8, prostori Prosvetnega društva Soča Kanal,
– podružnica knjižnice, Deskle, Srebrničeva 18, prostori
Kulturnega društva Svoboda Deskle,
– podružnica knjižnice, Bilje 105, prostori Krajevne
skupnosti Bilje.
Bibliobus je last občin v višini deleža ﬁnanciranja ob
nakupu, s katerim upravlja knjižnica.
Knjige so last občin glede na vložena sredstva za nakup, z njimi pa upravlja knjižnica.
Za upravljanje s premoženjem je knjižnica odgovorna
lastniku. S premičnim premoženjem lahko samostojno razpolaga, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju
lastnika.
Knjižnica lahko prostore in premičnine v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.
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Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika v interesu ustanoviteljic.
VII. SREDSTVA ZA DELO IN FINANCIRANJE
36. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz državnega proračuna,
– iz članarine, zamudnin in opominov,
– s storitvami fotokopiranja in izposojo video gradiva,
– z oddajanjem prostorov in opreme v najem,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– iz sredstev drugih uporabnikov,
– z dotacijami, darili in
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
37. člen
Sredstva za izvajanje javne službe pridobiva knjižnica
na osnovi programa dela in ﬁnančnega načrta, pripravljenega v skladu s pogoji iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu
in Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in
stroškov krajevnih knjižnic.
Sredstva za izvajanje javne službe so stroški za plačilo
dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni
stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup
knjižničnega gradiva. Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva
za izvajanje javne službe tekoče po dvanajstinah.
Vse stroške, ki nastanejo v podružnicah neposredno
na območju posamezne občine za to občino, krije ta občina,
razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno.
38. člen
Vsaka občina ustanoviteljica mora prispevati sredstva
za pokrivanje skupnih stroškov v deležu, ki ustreza številu
njenih prebivalcev. V okviru vseh stroškov osrednje knjižnice
obsegajo skupni stroški tiste stroške, ki nastanejo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno mrežo knjižnice.
Skupni stroški obsegajo:
– stroške dela oziroma stroške za plače strokovnih delavcev in programske stroške za izbor in nabavo gradiva,
obdelavo gradiva, delovanje referenčne zbirke, delovanje
domoznanske zbirke, delovanje informacijske službe,
– stroške dela oziroma stroške za plače vodstvenih,
administrativnih in tehničnih delavcev,
– programske stroške za vodenje knjižnice, računovodsko delo, tajniško oziroma administrativno delo, opremo in
distribucijo gradiva, vzdrževanje prostorov in opreme, če se
zagotavlja iz osrednje knjižnice za celotno mrežo,
– del splošnih obratovalnih stroškov osrednje knjižnice
za prostor, kjer se izvajajo skupne dejavnosti,
– bibliobus.
Dokler ne bodo prejeti vsi zakonski in podzakonski akti,
se bodo občine ustanoviteljice vsako leto sproti dogovarjale
o višini skupnih stroškov in njihovi razdelitvi med ustanoviteljice.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za soﬁnanciranje
nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v skladu s pravilnikom iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup gradiva v skladu s sprejetim ﬁnančnim načrtom
knjižnice.
V dvomu, ali določeni stroški sodijo med skupne stroške, odloči minister, pristojen za kulturo.
39. člen
Knjižnica lahko pridobiva sredstva na trgu z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, s katerimi dopolnjuje ali izboljšuje kvaliteto storitev javne službe. Opravljanje gospodarske
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dejavnosti knjižnice ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne
službe.
40. člen
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari
z opravljanjem svoje dejavnosti.
Knjižnica v svojem knjigovodstvu, v skladu z zakonom,
ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih občinah
ustanoviteljicah, ter ločeno za gospodarske dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica
za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. Presežek prihodkov
nad odhodki knjižnica nameni za investicije v opremo ali za
obnovo in vzdrževanje nadstandardne opreme ter za nakup
knjižničnega gradiva.
Ne more pa jih razporejati na investicije ali za druge
namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti za
ustanoviteljice, če ustanoviteljice k temu ne dajo soglasja.
Del presežka prihodkov nad odhodki, ki ga knjižnica
ustvari z opravljanjem gospodarske dejavnosti na trgu, lahko
knjižnica uporabi s soglasjem ustanoviteljic tudi za povečanje
dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev
knjižnice.
41. člen
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločajo
ustanoviteljice na predlog direktorja, po predhodnem mnenju
sveta knjižnice.
Če primanjkljaj izhaja iz neporavnanih obveznosti posamezne občine ustanoviteljice, ga je dolžna pokriti ta občina.
42. člen
V primeru, da posamezna občina ustanoviteljica ne
izpolnjuje svojih ﬁnančnih obveznosti do knjižnice po tem
odloku, mora direktor knjižnice obvestiti občine ustanoviteljice in pristojnega ministra za kulturo, da ukrepa po 54. členu
Zakona o knjižničarstvu.
43. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije knjižnica iz prihodkov naslednjega obdobja z znižanjem realiziranih plač v skladu s ﬁnančnim
načrtom tekočega leta.
44. člen
Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi speciﬁke teh dejavnosti izvajajo na
enem mestu in služijo potrebam občanov vseh občin, zagotavljajo zainteresirane ustanoviteljice potrebna sredstva
premosorazmerno s številom prebivalcev in sicer za tisti del
dejavnosti, za katerega ustanoviteljice nesporno ugotovijo
skupen interes.
Ustanoviteljice ugotavljajo skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej in sporazumno določijo soﬁnancerske deleže, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Vložek vsake ustanoviteljice se zemljiškoknjižno uredi z
vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi na vsakem premoženju, pridobljenem na način iz prejšnjega odstavka.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU
45. člen
Organi knjižnice zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Knjižnica je dolžna obveščati ustanoviteljice o rezultatih
poslovanja ter jim dajati druge podatke o poslovanju v skladu
z zakonom.
46. člen
Knjižnica je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
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obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo,
da brez soglasja lastnika ne sme razpolagati z nepremičnim
premoženjem.
Za svoje obveznosti odgovarja do višine sredstev, s
katerimi upravlja.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI
KNJIŽNICE
47. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti knjižnice, ki
so nastale pri opravljanju javne službe, subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna
posamezne ustanoviteljic za delovanje knjižnice.. Za druge
obveznosti knjižnice ne odgovarjajo.
Če knjižnica prevzame obveznost na podlagi izrecnega
pisnega dogovora med posamezno ustanoviteljico in knjižnico, za prevzete obveznosti odgovarja samo občina, ki je s
knjižnico sklenila pisni dogovor.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN KNJIŽNICE
48. člen
Ustanoviteljice imajo do knjižnice naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov in ﬁnančnih načrtov
knjižnice s pogoji pravilnika po 36. členu Zakona o knjižničarstvu,
– izdajajo soglasja k letnemu programu dela in ﬁnančnemu načrtu knjižnice,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnim programom in ﬁnančnim načrtom,
– odločajo o načinu kritja izgube, ki je ni možno pokriti
iz razpoložljivih sredstev knjižnice,
– sprejemajo ukrepe, s katerimi zagotavljajo knjižnici
opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
49. člen
Knjižnica je dolžna vsako leto posredovati ustanoviteljicam program dela, ﬁnančni načrt in poročilo o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja knjižnice.
Knjižnica mora nemudoma in popolno obvestiti ustanoviteljice v primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje
svojih obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali redno.
50. člen
Knjižnica mora od ustanoviteljic pridobiti:
– soglasje k spremembi imena in sedeža knjižnice,
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– soglasje k povečani delovni uspešnost za zaposlene
v knjižnici,
– soglasje k nagradi direktorja,
– druga soglasje in mnenja, določena z zakonom in
tem odlokom.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji posameznega soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni od prejema zahtevka,
se šteje, da so soglasje dale.
XI. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE
ZAVODA
51. člen
Knjižnica vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence
po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.
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Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata računovodja in direktor knjižnice.
XII. JAVNOST DELA
52. člen
Javnost dela knjižnice se zagotovi z uradnimi sporočili
ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah,
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki
sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom knjižnice.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje
predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec knjižnice.
XIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
KNJIŽNICE
53. člen
Delavci sodelujejo pri upravljanju knjižnice kot posamezniki in preko delavskih predstavništev v skladu z določili
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
XIV. SINDIKAT
54. člen
Knjižnica mora zagotoviti pogoje za delovanje sindikata,
v katerega se prostovoljno vključujejo delavci knjižnice.
Delavci knjižnice imajo pravico organizirati sindikat, ki
varuje interese in pravice članstva v postopkih odločanja o
pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja.
Direktor mora sindikalnemu poverjeniku dati na razpolago podatke, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic delavcev.
Glede vloge sindikata, njegovih pristojnosti in drugih
vprašanj, povezanih z delovanjem sindikata, se neposredno
uporabljajo določila kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.
XV. OBVEŠČANJE DELAVCEV
55. člen
Organi knjižnice morajo zagotoviti obveščanje delavcev
o poslovanju knjižnice in o vseh vprašanjih, pomembnih za
uveljavljanje njihovih pravic.
56. člen
Delo organov je javno za vse delavce knjižnice.
Svet knjižnice lahko v posameznih primerih odloči, da
se javnost izključi, zlasti ko razpravlja o poslovni ali vojaški
tajnosti, ali uporablja podatke, ki so z zakonom opredeljeni
kot tajni.
Javnost dela se zagotavlja z javnostjo sej sveta knjižnice in drugih organov, z objavljanjem zapisnikov, z obveznostjo objavljanja odgovorov na zastavljena vprašanja in
na podane pripombe na organih, s poročanjem in drugimi
oblikami informiranja delavcev.
XVI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
57. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom
ali ugledu knjižnice.
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58. člen
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in listine:
– osebni podatki o članih knjižnice,
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih svet knjižnice določi za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih knjižnici zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije in
– dokumenti vseh v knjižnici zaposlenih delavcev.
Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti, npr.
nosilci zvoka ali slike, CD-romi, računalniške baze podatkov,
načrti, vzorci.
59. člen
Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
morajo varovati vsi delavci zavoda.
Delavec je dolžan varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Dokumenti in podatki, določeni kot tajnost, se ne smejo
sporočiti ali odstopiti drugim, razen če je to z zakonom določeno.
Če je za izvrševanje dela knjižnice nujno, se smejo podatki in dokumenti sporočiti pristojnim organom.
Osebni podatki delavcev knjižnice se smejo uporabljati
samo za namene, za katere so zbrani. Le s soglasjem delavca sme direktor posredovati podatke za drugo rabo oziroma
namene.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme
posredovati pooblaščenim organom le direktor knjižnice.
XVII. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
60. člen
Knjižnica ima naslednje splošne akte:
– akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, ﬁnančnem poslovanju
in drugih zadevah s področja materialno ﬁnančnega poslovanja,
– druge splošne akte.
Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira
razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe,
stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov, v skladu z zakonskimi predpisi.
Splošne akte sprejema direktor, razen če zakon drugače določa.
Splošni akti se objavijo na oglasni deski in stopijo v
veljavo praviloma osmi dan po objavi.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do takrat
opravljajo naloge obstoječi organi.
Direktor nadaljuje z dosedanjim delom do izteka mandata.
62. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do
sprejema novega akta velja obstoječi akt v vseh določbah, ki
niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
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Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati statut,
sprejet leta 1984 in sprememba iz leta 1988 ter statutarni
sklep, sprejet 7. 11. 1991, razen v določbah, ki urejajo volitve
predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni
svet in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
NOVO MESTO
2002.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo
mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča

63. člen
Za druga vprašanja, ki se nanašajo na poslovanje knjižnice in niso opredeljena s tem odlokom ali drugim aktom
knjižnice, se uporablja neposredno zakon.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in 23. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in
58/03-ZZK-1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
20. seji dne 31. 3. 2005 sprejel

64. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica, št. 026-4/94 z dne 23. 6. 1994, (Uradno
glasilo, št. 6/94).

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

65. člen
Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni
register.
66. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, in sicer
petnajsti dan po objavi v uradnih objavah v Uradnem listu
Republike Slovenije
Vsaka ustanoviteljica lahko objavi odlok tudi v svojem
uradnem glasilu, kar pa ne vpliva na začetek veljavnosti
odloka.
Št. 02600-3/98
Nova Gorica, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.
Št. 082-06/05
Dobrovo, dne 3. maja 2005.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.
Št. 022-01/05
Kanal, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občine Kanal
Miran Ipavec l. r.
Št. 022.00
Miren, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.
Št. 030-41-10/04-8
Šempeter pri Gorici, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93,
22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00,
49/01, 69/02 in 92/02 – v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale
zaradi uskladitve z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen 2003/1 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/04),
ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta ter pobude lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.
Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh sprememb in dopolnitev odloka.
2. člen
Za 9. členom odloka se doda nov, 9.a člen, ki se glasi:
Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev (izven mestnega jedra) in primestna središča 2001/1
(ZRSVN, OE Novo mesto, september 2002), in varstvene
usmeritve na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, navedene v Naravovarstvenih smernicah
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev
za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča
in zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZRSVN,
OE Novo mesto, september 2004), ki so priloga temu odloku
in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.
Posegi na priobalnih pasovih vodotokov:
Na registriranih vodotokih državnega in/ali lokalnega
pomena so dovoljeni vsi posegi v skladu z materialnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, če so namenjeni vzpostavljanju kvalitetnejše gospodarske komunalne infrastrukture
in/ali družbeno sprejemljivih rekreacijskih površin v obliki
novogradenj, rekonstrukcij ali vzdrževalnih del na obstoječih
vodnih objektih.
V skladu z materialnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti so v priobalnem pasu vodotokov možni posegi v prostor
na območjih historične priobalne poselitve; npr. v območju
mestnega jedra Novega mesta, v območju Kandije, na območju čolnarn, mlinov, žag in podobno.
Predhodne smernice, mnenja in soglasja za vse posege na vodotokih in priobalnih zemljiščih, naštetih v prejšnjih
dveh odstavkih, izda pristojna agencija v sklopu Ministrstva
za okolje in prostor RS.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se doda tekst:
»Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne
telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije
usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje
ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v
prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši
vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih
je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v
njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);
– če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne
telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;
– na zavarovana območja narave, razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in naprave mobilne telefonije ne postavlja, na območja, predvidena za zavarovanje,
na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih
območjih naj se posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;
– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja
in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi
postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim
danostim prostora (npr. barve, oblika stebrov in anten);
– praviloma se lokacija postavitve antenskih stebrov
predvidi na osnovi predhodnih tehničnih elaboratov v variantah z obrazložitvijo največje družbene sprejemljivosti (pojem največje družbene sprejemljivosti pomeni razmerje med
gospodarskim učinkom pokritosti s signalom iz objektov in
naprav mobilnih telekomunikacij, projektiranimi v skladu s
tehničnimi normativi, v razmerju do pobud organiziranih javnosti).«
4. člen
37. člen se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V območju urejanja je dovoljena gradnja pomožnih
objektov na osnovi določil Pravilnika o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni
list RS, št. 114/03) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tega pravilnika (Uradni list RS, št. 130/04) ter morebitnih
sprememb in dopolnitve zgoraj navedenega akta. Zgoraj
navedena določila ne veljajo za gradnje pomožnih objektov,
ki so s tem odlokom opredeljena kot:
– GE javne zgradbe (šifra urejanja d), GE posebne javne zgradbe (š. u. e) ter GE stanovanj v bloku (š. u.j);
Pomožni objekt je lahko grajen le pod organizacijskimi
in oblikovnimi pogoji opredeljenih posebnih meril in pogojev
za pomožno stavbo na konkretni GE.«
5. člen
Za 37. členom odloka se doda nov, 37. a člen, ki se
glasi:
5.11 MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO V VINOGRADNIŠKIH ENOTAH
(območje Kuzarjevega Kala in nad Smolenjo vasjo)
»V – Vinogradniška GE
Vg – Vinogradniška enota z dopolnilno gostinsko ponudbo – vinotoč;
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Vv – Vinogradniška enota posebnega merila in
Vz – GE Zidanice na stavbnem zemljišču.
Vinogradniška gradbena enota je sklop kmetijskih površin in morebitnih stavbnih zemljišč v skupnem lastništvu z
zasajenim vinogradom in/ali sadovnjakom v območju, ki je v
graﬁčnem delu tega odloka opredeljeno kot vinogradniško območje. Vinogradniško območje je posebna avtohtona oblika
kmetijske rabe in poselitve, kjer je po tem odloku dovoljena
gradnja gospodarskih objektov – zidanic, drugih objektov na
gradbenih parcelah po splošnih določilih tega odloka in vseh
vrst objektov in naprav komunalne infrastrukture po splošnih
določilih tega odloka. Vinogradništvo ima na vinogradniški
GE prednost pred sadjarstvom in gradnjo objektov tako, da
zasaditev sadnega drevja in gradnja objektov bistveno ne
vpliva na poslabšanje dolgoročnih kvalitetnih pogojev vinogradniške pridelave na GE in na sosednjih zemljiščih. Vinogradništvo, sadjarstvo in gradnja objektov in naprav naj se v
vinogradniškem območju sinergijsko dopolnjujejo.
Investitor in/ali investitorji zidanice morajo izkazati minimalne zasajene površine z vinsko trto in/ali sadnim drevjem,
in sicer:
a) na območju najboljših kmetijskih zemljišč:
20 arov za vinograd z žlahtno vinsko trto ali
50 arov za intenzivni ali travniški sadovnjak;
(v primeru matematičnih interpolacij je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin, zasajenih z vinogradom; primer 1:
pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih minimalno 10 arov vinograda (50%) in 25 arov
intenzivnega ali travniškega sadovnjaka (50%); primer 2: pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih 15 arov (75%) in 12,5 ara zasajenih z intenzivnim
ali travniškim sadovnjakom (25%);
b) na območju drugih kmetijskih zemljišč:
10 arov za vinograd z žlahtno vinsko trto ali
50 arov za intenzivni ali travniški sadovnjak;
(v primeru matematičnih interpolacij je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin, zasajenih z vinogradom; primer
1: pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom zasajeno minimalno 5 arov vinograda (50%) in 25 arov
intenzivnega ali travniškega sadovnjaka (50%); primer 2:
pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih 6 arov (60%) in 20 arov zasajenih z intenzivnim ali
travniškim sadovnjakom (40%).
Za opredelitev posamezne GE se lahko štejejo le površine, ki so v enem obdelovalnem kosu (lahko z več parcelnimi številkami). Izjemoma se lahko štejejo tudi druge primerne
površine, ki ležijo na območju istega vinorodno geografskega
predela (vinorodne gorice).
V vinogradniških območjih je mogoče z novo parcelacijo
deliti večje parcele, na katerih stojijo zidanice, v manjše le
pod pogojem, da nova parcela, na kateri stoji zidanica, ni
manjša od 20 arov na najboljših kmetijskih zemljiščih in 10
arov na drugih kmetijskih zemljiščih. Izjema je lahko le opredelitev javnih površin in stavbišč. Parcelacija (oblika parcele
in dostop do javnih poti) mora slediti uveljavljenemu vzorcu
parcelacije v okoliškem prostoru. Vpis nove parcele brez lastnega ali pogodbenega dostopa do javne poti ni dovoljen.
Na vinogradniških GE so dovoljene gradnje nadomestnih zidanic, rekonstrukcije in razširitve obstoječe zidanice v
skladu s tem členom odloka tudi na zemljiščih, ki ne izkazujejo zgoraj navedenih minimalnih zasajenih površin z vinsko
trto in/ali sadnim drevjem.
Lokacija zidanice na GE, organizacija prostora
Na vinogradniški GE, ki je v prostorskih planih opredeljeno kot območje kmetijskih zemljišč, je mogoče graditi (ali
spremeniti) stavbo tipa zidanica v skladu s spodaj navedenimi merili in naslednje objekte in naprave:
– v celoti vkopan vodnjak s čistilnim sistemom in greznica;
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto po
8. členu Pravilnika. Slednji se lahko gradijo le v funkcional-
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nem prostoru zidanice v skladu z merili v poglavju Plinski
rezervoarji v 12. členu.
Zidanico je mogoče graditi le v območju javne dostopne poti – v gradbeni liniji zidanice na sosednji GE oziroma
z največjim odmikom osnovnega volumna zidanice od osi
javne poti do 10 m. Pri tem je potrebno zagotoviti minimalni
razmik trikratne širine zidanice med sosednjimi zidanicami,
pri čemer so odmiki lahko tudi manjši, če to pogojuje oblika parcelacije ali neugoden relief terena. Projektant mora
zmanjšanje zgoraj opisanih odmikov v projektni dokumentaciji posebej obrazložiti. Minimalen odmik kapi zidanice od
sosednje parcele je lahko 1,5 m; v primeru soglasja mejaša
je odmik lahko tudi manjši.
GE se ureja tudi v skladu z naslednjimi merili:
– zagotovljeno mora imeti vsaj eno parkirno mesto za
gospodarsko vozilo (traktor s prikolico, kamionet ipd.);
– odprti useki in nasipi ne smejo biti višji od 3 m, novi
in povečani oporni zidovi pa so lahko obdelani le kot škarpe
iz lokalnega apnenca s poglobljenimi fugami z dovoljenimi
kombinacijami z betonom, opeko in lesom, visoke do 2,5 m,
pri čemer se lahko oporni zidovi na kmetijskih površinah na
osnovi ZGO izvajajo le na osnovi gradbenega dovoljenja;
– namestitve kažipotov in panojev za informativne in
promocijske vsebine so dovoljeni v skladu s celostno podobo
vinske ceste ali vinske gorice; svetlobni panoji na zidanicah
niso dovoljeni, razen na zidanicah z javnim značajem (vinotoči), kjer so dovoljeni v maksimalni površini 0,5 m2 v višini do
3 m od kote terena ob zidanici v smeri javne poti.
Urbanistično stavbarsko oblikovanje:
Zidanica je gospodarski objekt za pridelavo in shranjevanje vina in na osnovi grozdja izdelanih produktov ter drugih
kmetijskih pridelkov, predvsem sadja. V zidanici se shranjuje
tudi kmetijsko orodje in mehanizacijo ter zagotavlja sodobne
delovne pogoje za vinogradništvo, ki vključujejo organizacijo
prostorov za umik pred neugodnimi vremenskimi pogoji ter
za higieno in počitek. Sodobna zidanica se po potrebi investitorja priključi na vse vrste energetskih, komunalnih in telekomunikacijskih objektov in naprav, pri čemer se upošteva tudi
obvezno priključevanje na komunalne objekte in naprave, če
tako določajo drugi občinski predpisi (npr. priključevanje na
vodovod, kanalizacijsko omrežje ipd.).
Nad kletno etažo zidanice je dovoljeno urediti prostore za občasno bivanje z za ta namen potrebnimi prostori.
V zidanici kot gospodarskem objektu z možnostjo ureditve
prostorov za občasno bivanje ni dovoljeno uveljavljati stalnega bivanja.
Zidanica je praviloma delno vkopana stavba, ki se oblikuje po naslednjih načelih oziroma določilih:
– v tlorisu je dimenzij od 3,5 x 5 do 6,0 x 8 m (zunanje
dimenzije podstrešnega dela stavbe);
– z vertikalnim gabaritom klet in podstrešje, z največjo
višino kolenčnega zidu podstrešja 1,2 m (izjemoma je lahko
v strmih in izpostavljenih legah, če je osnovni naklon terena
nad 30%, kolenčni zid visok tudi največ 2,4 m ter izvedena
druga medetažna konstrukcija, pri čemer mora biti kap strehe
v višini medetažne konstrukcije ali nižje);
– s streho tipa klasična streha – simetrična dvokapnica
naklona 35 do 45 stopinj; praviloma, vendar neobvezno naj
bo orientirana pravokotno na potek plastnic; na strehi zidanic
so dovoljene ﬁčare na 20% horizontalne projekcije strehe;
ﬁčare v obliki trapeza niso dovoljene;
– v kletnem, v večjem delu obvezno zidanem delu zidanice se opredeli prostore za predelavo grozdja, vinska klet
in shramba sadja ter ostali prostori, kot so: shramba orodja,
mehanizacije in bio-kemijskih sredstev, enološki laboratorij in
degustacijski prostor, sanitarije in podobno; del kletne etaže
in celotni podstrešni del zidanice je lahko v celoti lesen.
Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena na kletni
in podstrešni del, lahko posebej tudi strešni venec. V strmih
in izpostavljenih legah (naklon terena nad 30%) je horizontalna členitev obvezna tudi z gankom ali balkonom po celi
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širini in/ali 50% dolžine najbolj izpostavljene fasade. Fasada
podstrešnega dela in predvsem zatrepa naj bo praviloma
lesena, s širokimi deskami, z vertikalno členitvijo površinske
strukture. Kletni del naj ima praviloma grobi omet ali obrizg
v pastelnih barvah zemlje ali avtohtonega apnenca. Balkoni
so na čelni fasadi dovoljeni do globine 1,5 m le preko celotne
širine zidanice in/ali na vzdolžni najmanj 50% dolžine zidanice. Polnila varovalnih ograj balkonov in gankov in opornih
zidov so lahko le lesena v naravni teksturi lesa. Varovalne
ograje nad opornimi zidovi so lahko izdelane tudi v obliki
plotov ali brajd.
Izključno kletni del zidanice je lahko v primeru večjih izkazanih obdelovalnih površin večji, in sicer za 1% za
nadaljnjih 100% izkazanih obdelovalnih površin, pri čemer
veljajo kriteriji za najboljše vinogradniške površine tudi za
druge vinogradniške površine; (primer 1: zidanica, ki leži na
prvem vinogradniškem območju in je izkazana obdelovalna
površina 30 arov, je lahko izključno v kletni etaži razširjena za
10 m2; primer 2: zidanica, ki leži na drugem vinogradniškem
območju in je izkazana obdelovalna površina 25 arov, je
lahko izključno v kletni etaži razširjena za 5 m2; prej opisani
povečani del kleti zidanice je lahko le v celoti vkopan ali prizidan tako, da sta vsaj dve stranici prizidka v celoti vkopani
s samo eno glavno fasado. Gradnja prizidkov na vedutno
izpostavljeni čelni del zidanic ni dovoljena.
V primeru, da znašajo obdelovalne površine v strnjenem
kompleksu več kot 40 arov, je dovoljena izvedba dodatnega
objekta po kriterijih za gradnjo zidanice, pri čemer ni potrebno zagotoviti samostojnih priključkov na objekte in naprave
energetske in komunalne infrastrukture. Dodatni objekt po
zgoraj opisanih kriterijih se lahko gradi v skladu z merili
gospodarske stavbe ali kozolca po splošnih določilih tega
odloka, če ne presegajo horizontalnih in vertikalnih gabaritov
za gradnjo zidanice po tem odloku. Za gradnjo dodatnega
objekta na drugih vinogradniških območjih veljajo kriteriji za
gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih.
Zidanica ima lahko razširitve odprtih ali zaprtih pomožnih kubusov.
Odprti kubusi, ki so vsaj z ene strani navezani na
osnovni objekt zidanice, so lahko izvedeni v dolžini ali širini
do največ 3 m z maksimalno površino 24 m2 (odprti kubusi ob
zidanicah so namenjeni umiku pred neugodnimi vremenskimi
vplivi, kot so dež, sneg ali prekomerna insolacija, opravljanju
pomožnih kletarskih del in prostočasnih dejavnosti, vezanih
na občasno bivanje v zidanici in podobno).
Zaprti pomožni kubus (razširitev zidanice po kriterijih
preseganja osnovnih pogojev za gradnjo zidanic na obdelovalnih površinah nad 20 arov vinograda) mora biti vsaj z dveh
strani delno ali v celoti vkopan v zemljo. Na vidnih fasadah
naj bo po teksturi oblikovan kot glavni objekt ali brunarica,
njegova streha pa je lahko ravna streha ali pokrita z zemljo
ali v obliki podaljška k osnovni strešni ploskvi po celotni dolžini objekta v istem naklonu. V strmih in izpostavljenih legah
(naklon terena nad 30 stopinj) dodatni kubusi, ki posegajo do
¼ dolžine proti najbolj izpostavljeni fasadi, niso dovoljeni. V
slednjem primeru je lahko sleme (lahko asimetrične) strehe
orientirano tudi pravokotno na sleme osnovnega objekta
pod pogojem, da je sleme dodatnega kubusa vsaj 1 m pod
nivojem slemena osnovnega objekta.
Vinotoč
Na vinogradniških GE je mogoče organizirati dodatno
kmetijsko-turistično ponudbo vinotoč, in sicer ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– da se dejavnost opravlja v skladu z 72. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov,
pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96);
– da ima stavba opredeljeno stavbno zemljišče, če se
ne gradi po merilih oblikovanja zidanic po tem odloku;
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– je nosilec lastnik najmanj 20 arov vinograda na lokaciji
vinotoča, zasajenega z žlahtno vinsko trto, ali proporcionalnih
površin sadovnjaka;
– da predelava grozdja predstavlja osnovno ali dopolnilno dejavnost nosilca/investitorja;
– da se lokacija nahaja na območju vinsko-turistične
ceste ali v ugodni oddaljenosti od kategorizirane občinske
ceste.
Stavbe se oblikuje le v skladu z merili oblikovanja zidanice, če nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča, na
stavbnem zemljišču pa le v skladu z merili oblikovanja zidanic ali hiše na podeželju. V slednjem primeru ima lahko GE
tudi stavbo tipa gospodarska stavba in pomožne stavbe v
skladu s Pravilnikom. Praviloma te stavbe na izpostavljenih
legah in zemljiščih, katerih največji nagib meri več kot 10%
(merjeno med nasprotnima mejama GE), ne smejo biti širše
od 7,0 m. Kjer to omogoča prostorski kontekst (manj izpostavljene naravne terase ali kotanje v bregu), se lahko sklopi
posebnega merila oblikujejo v skladu z merili UO C- Osamela
domačija.
6. člen
V 39. členu odloka 4.20 Katalog tipov gradbenih enot se
besedilo pod naslovoma:
(1) h – Gradbena enota individualne stanovanjske hiše
– osnovni tip (GE ISH – osnovni tip):
– v podnaslovu h2- Stanovanjska stavba pri:
h22- Maksimalni tlorisni gabariti, lokacija stanovanjske
stavbe dopolni tako, da se v celoti glasi:
»h22- Maksimalni tlorisni gabariti, lokacija stanovanjske
stavbe:
– biti mora najmanj 3 m odmaknjena od parcelnih meja
s sosednjimi GE;
– manjši odmik je lahko le s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča in ob zagotovitvi požarnovarnostnih ukrepov;
– njena osnovna streha ne sme biti širša od 12 m horizontalne projekcije;
– ne sme izstopati iz gradbene linije v smeri javnega
prostora.« (pripombi 5/I in 7/I) in
– v podnaslovu h3 – Pomožne stavbe pri:
h32 – Pomožne stavbe spremeni tako, da se v celoti
glasi:
»h32 – Pomožne stavbe:
– imajo nad nivojem zemljišča le pritličje;
– so prislonjene na stanovanjsko stavbo ali pa od nje
odmaknjene najmanj za svojo etažno višino; če so postavljene na parcelno mejo ali od nje odmaknjene manj kot 3 m,
je obvezno soglasje lastnika sosednje GE;
– imajo glavne vhode praviloma orientirane proti stanovanjski stavbi.« (pripombi 6/I in 7/I))
(2) h – Gradbena enota individualne stanovanjske hiše
– z možnostjo rasti (GE ISH – z možnostjo rasti) se v podnaslovu h2- Stanovanjska stavba dopolni tako, da se v celoti
glasi:
– mora biti najmanj 3 m odmaknjena od parcelnih meja
s sosednjimi GE;
– manjši odmik je lahko le s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča in ob zagotovitvi požarnovarnostnih ukrepov;
– njena osnovna streha se ne sme razširiti preko 12 m
horizontalne projekcije;
– je locirana z glavno fasado na gradbeno linijo oziroma
iz nje ne sme izstopati v smeri javnega prostora.
V 43. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
II/F5 – Kristanova ulica
1 – NAMEN UO: trgovina, gostinska dejavnost
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II
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3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1
4 – POMOŽNE STAVBE niso dovoljene
5 – DODATEN POGOJ: Izvedba nadstreška nad gostinskim vrtom je možna le v soglasju z avtorjem projekta
dozidave poslovnega objekta.
II/J8 – vodohran Žibertov hrib
1 – NAMEN UO: komunalna dejavnost, infrastruktura
2 – STAVBNA INFRASTRUKTURA: prevladujoč stavbni
volumen je lahko le pritličen.
II/J9 – meteorološka postaja Žibertov hrib
1 – NAMEN UO: raziskovalna dejavnost – meteorološka
opazovanja; bivanje za potrebe raziskovalne dejavnosti
2 – PREDPISAN TIP GE:GE ISH – osnovni tip – na zahodnem delu območja
3 – POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.
4 – OMEJITVE POSEGOV: Postavitev objektov ne sme
ovirati opravljanja predvidene dejavnosti – meteoroloških
opazovanj.
»II/N10« – Drgančevje
1 – NAMEN UO: Spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve, ni dovoljeno.
2 – OSNOVNI POGOJ: Ohranitev kar največ možnosti
za radikalno preureditev gradbene enote v okviru OLN.
3 – OMEJITVE POSEGOV: Spremembe namembnosti
zemljišč in gradnje novih stavb niso dovoljene. Dovoljena tudi
niso redna vzdrževalna dela na obstoječih stavbah.
Na gozdni vegetaciji so dovoljena le vzdrževalna dela.
Goloseki niso dovoljeni.
»II/N11« – Žabja vas – križišče
1 – NAMEN UO: območje rekonstrukcije križišča glavnih in regionalnih cest
2 – OSNOVNI POGOJ: ohranitev kvalitetnih izhodišč za
preureditev US v okviru OLN.
3 – OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti
zemljišč za druge namene niso dovoljene.
(2) spremenijo merila in pogoji v:
»II/F3« – IMV – S
– besedilo pod 3 – POSEBNI POGOJI se nadomesti
tako, da se glasi:
»3 – POSEBNI POGOJI: stavbna struktura ob Kandijski
/nekdaj Zagrebški/ cesti mora slediti gradbeni liniji, ki je že
deﬁnirana z novogradnjo ob tej ulici (objekti Revoza in TPV),
pri tem pa je treba zagotoviti dovolj prostora za izvedbo kolesarske poti in drevoreda ob Kandijski cesti. Obstoječi objekt
centralnega skladišča rezervnih delov je dovoljeno nadzidati
za eno etažo, streho objekta pa izkoristiti tudi za parkirne površine, če za dejavnosti na tem območju ni možno zagotoviti
zadostnih parkirnih mest v garažni hiši in v parterju ter ob
Mušičevi ulici. Možnost odstranitve Hadlove vile in gradnje
kvalitetnega prostorskega poudarka (zaključka predvidenih
novih gradenj) mora investitor predhodno uskladiti s pristojno
službo za varstvo kulturne dediščine. Pred izvedbo uvoza v
območje z zahodne strani mora investitor zagotoviti rekonstrukcijo priključne ceste, ki se nadaljuje v smeri Osnovne
šole Grm oziroma na Mušičevo ulico.« (pripomba 8-TPV)
II/H14 – Žabja vas – Osredek
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – OMEJITVE POSEGOV: Parcialne rešitve in pozidava s posameznimi posegi, ki se ne povezujejo v kompleksno
celoto, niso sprejemljive. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta gradnje in druge ureditve, ki bi pomenile povečanje
stroškov za realizacijo le-tega, niso dovoljene.
(3) spremeni namen UO v:
»II/A6« – Žabja vas
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
(4) ukine območje »II/K6« – nad Agroservisom.
V 44. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:

Stran

4936 /

Št.

49 / 18. 5. 2005

III/D5 – Drska
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe z višino P+2
oziroma K+P+1
3 – POSEBNI POGOJI: atrij se lahko izvede kot zimski
vrt, pri čemer se morajo obstoječa drevesa ohraniti. Novogradnjo (na mestu sedanjega poda) je potrebno predvideti le
v takem obsegu, da bo možno na parceli zagotoviti zadostno
število parkirnih mest za dejavnost. (pripomba 2/I)
III/N8 – Zdole
1 – NAMEN UO: Spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.
2 – OSNOVNI POGOJ: Ohranitev kar največ možnosti
za radikalno preureditev gradbene enote v okviru OLN.
3 – OMEJITVE POSEGOV: Spremembe namembnosti
zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso
dovoljene. Na obstoječih stavbah so dovoljena le redna vzdrževalna dela.
(2) dopolnijo merila in pogoji v:
»III/N2« – Drska
– do izvedbe prezidave GE v GE javne stavbe se za
potrebe dejavnosti lahko izvede zimski vrt in uredi parkirišče
v zalednem delu parcele.
(3) ukine območje III/H6 – Brod – V.
(4) spremeni oznaka območja III/B5 – Cesarjeva ulica
(parkirišča) v III/B6 – Cesarjeva ulica (parkirišča).
V 45. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
IV/C9 – Šmihelska cesta
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; obrtna
proizvodnja, združljiva z bivalnim okoljem – normativ hrupa
(maks. 55 dcb.), minimalni tovorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže.
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka min. P+1 maks. P+2.
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične. (pripomba
7 in 8/II).
»IV/E3« – Oskrbna stanovanja za starejše občane
1 – NAMEN UO: bivanje starejših občanov in vzporedni
javni programi za njihovo oskrbo.
2 – POSEBNA MERILA OBLIKOVANJA: oblikuje se
kot celovit stavbni sklop, vključen v krajino v območju doline
meandra Težke vode V od Šmihela. Zagotoviti je potrebno
organizacijo osrednjega notranjega dvorišča ter kar največjo
možno izločitev motornega prometa v območje Šmihelske
ceste. Stavbni volumni naj ne presegajo višine objektov
Doma starejših občanov in naj bodo oblikovno izrazito nevtralni (v merilu krajine).
»IV/E4« – Parkirišče
POSEBNA MERILA OBLIKOVANJA: parkirna mesta se
izvedejo vzdolž Šmihelske ceste v širini 16,5 m in se tlakujejo
ali izvedejo v asfaltu. Namenjena so za potrebe oskrbnih
stanovanj za starejše občane (za območje »IV/E3«). Izvede
se ustrezen priključek s Šmihelske ceste ter kontrola dostopa
(vstopna rampa).
IV/I7 – Sveti Rok
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
3 – POSEBNI POGOJI: Za neposredne posege v prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega območja, lahko
tudi zahodni del ločeno od vzhodnega dela.
IV/H9 – Regrške Košenice
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip z možnostjo odstopanj glede oblike, naklona strešin (tudi ﬁčar)
ter kritine; novogradnje ali rekonstrukcije obstoječih lahko
sledijo oziroma povzemajo elemente oblikovanja sosednjih,
z gradbenim dovoljenjem zgrajenih objektov.
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3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
IV/H10 – Regrške Košenice -S
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE vrstnih hiš
3 – POMOŽNE STAVBE: so dovoljene le kot nadstreški
pred vhodom.
»IV/O2« – Regrške Košenice – osrednji del
1 – NAMEN UO: zelene in športno-rekreacijske površine soseske
2 – POSEBNE OMEJITVE: dovoljena je izvedba naprav
in ureditev za šport in rekreacijo, ki ne bodo bistveno spreminjale reliefnih značilnosti območja s pogojem čim večje
ohranitve zelenih površin in obstoječe zasaditve. Igrišča,
ki zahtevajo trajnejše ureditve, niso dovoljena. Ohranijo se
obstoječe pešpoti ter smiselno dopolnijo z novimi, vključno s
prostori za sedenje. Ta mesta se opremijo z urbano opremo
(koši za smeti, javno razsvetljavo ipd.).
IV/L2 – vodohran Sveti Rok
1 – NAMEN UO: komunalna dejavnost, infrastruktura
2 – STAVBNA INFRASTRUKTURA: prevladujoč stavbni
volumen je lahko le pritličen.
(2) ukine pogoj glede prepovedi gradnje pomožnih stavb
v ureditvenem območju IV/H4 – Ob Težki vodi.
(3) pri UO »IV/H5« – Regrča vas (le za US obstoječih
GE) in »IV/H6« – Regrča vas (le za US obstoječih GE) črtata
besedili v oklepaju.
V 46. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodata novi ureditveni območji z naslednjimi pogoji:
V/C6 – Cegelnica
1 – NAMEN UO: bivanje; kmetijska in druga proizvodnja
v pretežno bivalnem okolju
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
»V/I4« – Žabjak
1 – NAMEN UO: bivanje, sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju, terciarne dejavnosti
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
(2) ukine območje V/I3 – Marof.
V 47. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodata novi ureditveni območji z naslednjimi pogoji:
VI/I7 – Jedinščica
1 – NAMEN UO: bivanje, kmetijska proizvodnja, proizvodnja v bivalnem okolju
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
»VI/N6« – Skerlov laz
1 – NAMEN UO: Spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve, ni dovoljeno.
2 – OSNOVNI POGOJ: Ohranitev kar največ možnosti
za radikalno preureditev gradbene enote v okviru OLN.
3 – OMEJITVE POSEGOV: Spremembe namembnosti
zemljišč in gradnje novih stavb niso dovoljene.
(2) ukine območje »VI/C3« – Gotna vas – V.
(3) dopolnijo pogoji za ureditveno območje VI/H4 – Banija tako, da se v celoti glasijo:
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip
3 – DODATNI POGOJI za gradnjo objektov zahodno od
obstoječe pozidave:
Postavitev novih objektov mora slediti gostoti in razporeditvi obstoječe pozidave, pri čemer naj se upošteva
zamik objektov tako, da obstoječim objektom ne bo bistveno
poslabšana osončenost. Pred začetkom gradnje novih objektov so investitorji objektov dolžni poskrbeti za rekonstrukcijo
sedanje ceste, izgradnjo vsaj enostranskega pločnika in dogradnjo ustrezne komunalne infrastrukture v skladu s pogoji
upravljavcev.
V 48. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se:

Uradni list Republike Slovenije
goji:

Št.

(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi po-

VII/M2 – križišče Ločna – S:
1 – NAMEN UO: parkirne površine za tovorni promet,
infrastruktura
2 – POGOJI UREJANJA: ureditev površine za parkiranje tovornih vozil, pomožnih objektov ni dovoljeno postavljati.
»VII/M3« – vodohran Mestne njive
1 – NAMEN UO: komunalna dejavnost, infrastruktura
2 – STAVBNA INFRASTRUKTURA: prevladujoč stavbni
volumen je lahko le pritličen
»VII/M4« – Mestne njive – S
1 – NAMEN UO: infrastruktura – širitev ceste, izvedba
pločnika ter opornega zidu za zavarovanje brežine
2 – DRUGI POGOJI UREJANJA: oporni zid naj se v
čimvečji meri zazeleni s plezalkami, izvede se tudi javna
razsvetljava, poenoteno s sosednjimi ulicami
(2) spremeni namen UO VII/F1 – Graben in dopolnijo se
merila in pogoji tako, da se v celoti glasijo:
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti (prednostno površine trgovino in sejemske dejavnosti)
2 – PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: javna stavba,
visoka največ P+1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
5 – DODATNI POGOJI: V zahodnem delu se izvede
utrjene parkirne površine, v južnem delu pa površine za
sejemsko dejavnost. V primeru izvedbe pokritih površin in v
zvezi s tem globinskih zemeljskih del so potrebne predhodne
arheološke raziskave.
(3) ukine območje »IIV/N4« – Koštialova ulica/ Mestne
njive
V 49. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodata novi ureditveni območji z naslednjimi pogoji:
VIII/C8 – Ločna – V
1 – NAMEN UO: športno-rekreacijske površine za potrebe soseske
2 – POGOJI UREJANJA: dovoljene so ureditve igrišč z
žogo, namestitev igral ter prostorov za sedenje. Območje se
lahko ogradi z ograjo do višine največ 4,5 m. Površine, ki ne
bodo utrjene, se naj vzdržujejo kot zelene površine
»VIII/N4« – Mačkovec 1
1 – NAMEN UO: Spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov Rušitve, ni dovoljeno.
2 – OSNOVNI POGOJ: Ohranitev kar največ možnosti
za radikalno preureditev gradbene enote v okviru OLN.
3 – OMEJITVE POSEGOV: Spremembe namembnosti
zemljišč in gradnje novih stavb niso dovoljene. Dovoljena tudi
niso redna vzdrževalna dela na obstoječih stavbah.
(2) določi merila in pogoje v:
»VIII/I1« – Mačkovec
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip
V 50. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
»IX/B2-2« – V. Bučna vas – ob novi Ljubljanski cesti
1 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
2 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno-stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka največ P +
1
3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
4 – OMEJITEV POSEGOV: Do izgradnje ceste po lokacijskem načrtu Ljubljanska cesta posegi v UO niso dovoljeni.
IX/I22 – Šepetavc
1 – NAMEN UO: bivanje
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2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
IX/I23– Na Kamenci
1 – NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – z možnostjo raz-

V 52. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji
za urejanje ureditvenih območij se
(1) doda novo ureditveno območje z naslednjimi pogoji:
XI/I10 – Kuzarjev Kal
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
(2) določijo dodatna merila in pogoji v:
XI/M2 – Češča vas
2 – PREDPISAN TIP GE:
Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Vertikalni gabarit objektov
je praviloma pritličje in le izjemoma P+1.
3 – POSEBNA MERILA OBLIKOVANJA
Pri novih ali nadomestnih objektih je potrebno v največji
meri upoštevati sedanjo zasnovo območja (po tlorisu in razmestitvi objektov), zagotoviti ohranitev drevesne vegetacije
v širokih pasovih med objekti ter še posebej na robnem območju.
7. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se
(1) spremeni območje urejanja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, in sicer v ureditvenem področju (UP) VI
– Gotna vas za del ureditvenega območja VI/7 – Jedinščica
ter v ureditvenem področju (UP) X – Cikava/M.Slatnik/Smolenja vas za dela ureditvenih območij »X/I1« – Smolenja vas
in »X/C1« – Mali Slatnik – S;
(2) spremeni meja med ureditvenima področjema (UP)
IV – Šmihel/Regrča vas in VI – Gotna vas;
(3) poveča obseg ureditvenih območij:
II/A4 – Kandijska cesta (pripomba 9/II-Krnc)
II/B2 – Na Tratah
II/C6 – Skalickega ulica
»II/F3« – IMV – S (pripomba 8/II – TPV)
II/J7 – Kotarjeva ulica (pripomba 1/I)
II/H14 – Žabja vas – Osredek
»II/O11« – Belokranjska cesta
III/B4 – Cesarjeva ulica
III/C4 – Drska
III/C5 – Brod (pripomba 4/I)
»IV/I1« – Regrča vas
IV/I5 – Sveti Rok
»V/B4« – Cegelnica
V/B5 – Cegelnica
»V/C8« – Cegelnica
»V/F8« – RTP
V/H5 – Cegelnica
»VI/B1« – Ulica Ivana Roba
»VI/C4« – Gotna vas – V
»VI/C6« – Belokranjska cesta
VI/H4 – Banija
»VI/I1« – Gočev hrib
VII/F1 – Graben
VII/H3 – Cankarjeva ulica, Prisojna pot
»VII/R2« – Mestne njive – V
»VIII/R1« – Na Padercah – S
»VIII/T1« – Brezovica
»IX/C5« – Šalamonov hrib
»IX/H5« – D. Kamence
IX/I1 – Može
IX/I18 – Gorenje Kamence
»IX/P1« – Tržič
»IX/P4« – Muhaber- J
IX/S4 – Hudo (pripomba 1/III)
»X/C1« – Mali Slatnik – S
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X/H4 – Mali Slatnik
X/H1 – Žganjarce
X/H2 – Žganjarce
»X/I1« – Smolenja vas
X/I11 – Smolenja vas
»X/O2« – Smolenja vas
XI/I7 – Češča vas
(3) ukinejo ureditvena območja:
»II/N2« – Zagrebška cesta/Kotarjeva ulica (pripomba
8/II – TPV)
III/H6 – Brod – V
»III/N2« – Drska (pripomba 2/I)
IV/B10
»VI/C3« – Gotna vas – V
»VII/N4« – Koštialova ulica/Mestne njive
(4) zmanjša obseg ureditvenih območij:
II/C7 – Gubčeva, Kotarjeva ulica (pripomba 1/I)
II/H3 – Maistrova ulica
II/H6 – Valantičeva ulica
II/J2 – Nad mlini
»II/N1« – Vznožje Recljevega hriba
»II/N4« – Gubčeva ulica (pripombi 9/II-Krnc in 2/III)
»II/O2« – Žabja vas – križišče
»II/O4« – Žabja vas – Osredek
»II/O11« – Belokranjska cesta
»II/O12« – Belokranjska cesta
»II/P1« – Drgančevje – Z
»II/P3« – Žabja vas – Osredek
»II/U1« – Drgančevje – V
»II/U2« – Gotensko polje
II/V1 – Drgančevje
III/B3 – Irča vas
III/B5 – Cesarjeva ulica (kotlovnica)
III/D4 – Brod (pripomba 4/I)
III/I3 – Brod – S
III/K2 – Šegova ulica
»III/O4« – Zdole
»III/R2« – Zdole
III/S1 – Mrzla dolina
III/S2 – Draga
III/V1 – Brodski gozd
IV/C8 – Romsko naselje – Šmihel
»IV/D5« – OŠ Šmihel
IV/H3 – Udarne brigade
»IV/O3« – Regrške njive
»IV/O4« – Šmihel
»IV/O5« – Šmihel
»IV/P1« – Pokopališče
»IV/P6« – Regrške Košenice (v prostoru UO izven GE)
(pripomba 7 in 8/II)
IV/S2 – Regrške njive (izven US z obstoječimi GE)
IV/S3 – Regrške njive
»IV/Z1« – Težka voda – Šmihel (S del)
»V/N14« – Cegelnica
»V/O13« – Boršt
»V/O18« – Paka
V/S2 – Cegelnica
»V/T1« – Grobeljska hosta
V/T2 – Žabjak
»VI/R1« – Grmske njive – Težka voda
»VI/R2« – Jedinščica
»VI/S2« – Skerlov laz
»VI/V1« – Gotenska hosta
»IV/Z1« – Težka voda – Šmihel (S del)
»VII/I1« – Na Padercah
VII/I3 – Može
»VII/O7« – Krevlja
»VII/R2« – Mestne njive – V
VII/S1 – Na Grabnu
VII/T1« – Drgančevje
VII/T2 – Brezovica

Uradni list Republike Slovenije
»VIII/I6« – Šorn
»VIII/O2« – Na Dulah – Z
»VIII/O4« – Ločna
VIII/S1« – Krtinke
IX/B2-1« – V. Bučna vas – ob novi Ljubljanski cesti
»IX/C5« – Šalamonov hrib
»IX/H4« – D. Kamence
IX/I20 – Hudo (pripomba 1/III)
»IX/I12« – Muhaber
IX/I13 – V. Bučna vas
»IX/O7« – V. Bučna vas
»IX/P5« – Muhaber – Z
»IX/S1« – V dolinah, Na Kamenci, Zajčice
»IX/T1« – Podboršt
X/I11 – Smolenja vas
»X/O2« – Smolenja vas
X/S1 – M. Cikava/Slatenske brezine
X/V1 – Slatenske brezine
XI/S1 – Kuzarjev Kal
XI/S4 – Loke
8. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o sprejetju zazidalnega načrta Regrške Košenice
(Skupščinski Dolenjski list, št. 27/81).
9. člen
"Legalizacije obstoječih nelegalno zgrajenih objektov:
Za legalizacije veljajo v tem odloku ista merila in pogoji
kot za novogradnje in druge posege v prostor. Izjeme so:
– posebna določila, če so za določene primere opredeljena,
– odmiki stavb od parcelnih meja – ti so lahko manjši od
splošno predpisanih, vendar ne v nasprotju z ZGO-1 oziroma
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03), in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tega pravilnika (Uradni
list RS, št. 130/04) ter morebitnih sprememb in dopolnitev
zgoraj navedenega akta".
– razmerje tlorisnih dimenzij stavb, ki so opredeljeni v
splošnih merilih in pogojih – ta so lahko manjša, če je omogočeno, da bo s prostorsko rastjo predmetne stavbe v naslednji
razvojni fazi zagotovljena integriranost stavbe v GE in širši
prostor v skladu z merili odloka; prikaz izpolnjevanja tega pogoja z utemeljitvijo mora vsebovati lokacijski del projekta.
Pri legalizaciji po tem odloku se šteje izhodiščno stanje
v naravi na dan uveljavitve tega odloka. V primeru, da PGD
oziroma lokacijska informacija predvideva spremembo katerega od parametrov v drugi, tretji ali četrti alineji, mora biti
rešitev usklajena z ostalimi določili odloka in zgoraj navedene
izjeme ne veljajo."
Obstoječe zidanice
Obstoječe zidanice, ki so bile zgrajene pred veljavnostjo
odloka vsaj do medetažne konstrukcije nad kletjo in presegajo horizontalne in vertikalne gabarite, določene v tem odloku,
se lahko legalizirajo, če je s sanacijskimi ukrepi zagotovljena
integracija stavbe v dani kulturnokrajinski in stavbarski kontekst. Pri tem naj višina stavbe od stropa kleti do kapi glavne
strehe ne presega višine 3 m. Projektna dokumentacija mora
vključevati posebna merila sanacije in integracije stavbe
v okolje, vključno s podrobnimi strokovnimi utemeljitvami
– tako iz meril prostorskega konteksta kot avtohtonega stavbarstva zidanic v danem vinogradniškem območju. Posebna
merila sanacije in integracije stavbe v okolje naj obsega
vsaj eventualne prilagoditve volumnov in odstranitev v krajini izstopajočih posebnih stavbarskih elementov ter ukrepe
sanacije obstoječega stanja v skladu z določbami 39. člena
odloka, ki določa pogoje za gradnjo objektov in naprav na
vinogradniških območjih. Najmanjša površina vinograda ali
sadovnjaka je praviloma 6 arov."

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-23/2004
Novo mesto, dne 31. marca 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2003.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za zunajmestni prostor Mestne občine Novo
mesto (PUP MONM ZMP-2)

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. ) ter 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in
44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 20.
seji dne 31. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za zunajmestni prostor Mestne občine
Novo mesto (PUP MONM ZMP-2)
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM
ZMP-1, Uradni list RS, št. 97/03) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
"Dokument vsebuje:
odlok o prostorsko ureditvenih pogojih z naslednjimi
sestavinami:
I. uvodne določbe
II. vsebinsko in prostorsko območje urejanja
III. opredelitev urbanističnih, krajinskih in stavbarskih/
arhitekturnih elementov
IV. varovanja in merila urejanja sfere javnega
V. splošna merila in pogoji urejanja ureditvenih enot
VI. posebna merila in pogoji urejanja ureditvenih enot
VII. prehodne in končne določbe
– graﬁčne opredelitve, ki so sestavni del odloka:
– izris meje urejanja PUP MONM zunaj NM na mreži
naselij (1:55 000)
– graﬁčna opredelitev ureditvenih enot (DKN 1:5000)."
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za navajanjem uradnih
objav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za " 46/03" doda
še " 57/03, 98/03, 15/04, 89/04 in 99/04".
3. člen
V 4. členu se v zadnji alineji pika nadomesti s podpičjem
ter doda nova alineja:
"– območje urejanja z Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91, Uradni list RS, št. 96/00)".
4. člen
V 7. členu se za zadnjo alinejo doda nov odstavek, ki
se glasi: "V območju urejanja so dovoljeni vsi posegi, ki niso
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v nasprotju z določili tega Odloka ter veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti. V smislu interpretacije vrst objektov,
možnosti gradnje brez gradbenega dovoljenja in drugih posebnosti ZUreP-1 in ZGO-1 se uporabljajo določila Pravilnika
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03), in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah tega pravilnika (Uradni list RS,
št. 130/04) ter morebitnih sprememb in dopolnitev zgoraj navedenega akta (v nadaljevanju: Pravilnik)."
5. člen
V 8. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom
doda besedilo, ki se glasi: "Določila posebnih meril in pogojev
(sklop VI) so kot dopolnilne določbe urejanja UO v graﬁčnem
in tekstualnem delu odloka označena z oznako splošnih meril
in pogojev v oklepaju (npr. (R)) in so pravno nadrejena vsem
ostalim določilom tega odloka."
6. člen
V 12. členu se:
v sklopu Dejavnosti tretji stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: "Pri opredelitvah bivanja v vaškem
oziroma podeželskem okolju je poleg dejavnosti stanovanja
v UO dopustna tudi organizacija dejavnosti proizvodnih obrti
in storitev, ki so v skladu z bivanjem v podeželskem okolju,
tako da ne:
– povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali povečujejo svetlobnega onesnaževanja;
– povečujejo hrupa, predpisanega za pretežno bivalne
soseske;
– vežejo nase večjega motornega ali tovornega prometa, razen za občasno dostavo z vozili do 5 t."
V sklopu Gradbena enota (GE) se v prvem odstavku
doda tretji stavek: "Pri GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se pojem GE razširi z vsebino pojma grajeno območje
kmetije po Pravilniku. "
V sklopu Gradbena enota (GE) se v četrtem in petem
odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi: "V prostoru GE
je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest (v
nadaljevanju PM) glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na
GE odvijajo. Tako je potrebno zagotoviti vsaj:
– 1,5 PM stanovanje;
– 1 PM za 60 m2 neto površin za trgovske in storitvene
dejavnosti;
– 1 PM za vsake 4 sedeže v gostinskih in turističnih
lokalih.
Število parkirnih mest za velike kvartarne, trgovske,
industrijske in druge enote se določa na osnovi dodatnih
analiz, ki so podlaga za izdelavo projektnih dokumentacij.
Analiza se izdela na osnovi veljavnih predpisov standardov.
Izjemoma lahko uporabnik GE uporablja tudi javna parkirna
mesta, in sicer pod naslednjimi pogoji:
– da GE vsebuje javni prostor,
– da so objektivno izkoriščene vse možnosti za organizacijo ustreznega števila parkirnih mest na GE,
– da spremenjeni režim prometa in parkiranja ne ovira
uveljavljenega režima v UO in UE,
– da uporabnik sklene s pooblaščenim upravljavcem
javnih parkirnih mest pogodbo, ki med drugim določa režim
parkiranja; o vsaki spremembi vrste ali obsega dejavnosti je
investitor dolžan predhodno pismeno obvestiti upravljavca in
le-ta lahko preveri veljavnost pogodbenega razmerja v novih
okoliščinah.
Gradbena parcela po ZGO-1 za obstoječe in nove objekte se določi na podlagi določil omenjenega zakona in
podzakonskih aktov. Grajeno območje kmetije in pogojno
zazidljivo območje kmetije se določi na podlagi določb 16.
in 17. člena Pravilnika. Če iz omenjenih predpisov ne izhaja
drugače, potem velja, da se za gradbeno parcelo upošteva
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zemljišče stavb, zemljišče dvorišča, opredeljeno po tem dokumentu, in zemljišče uvoza."
Odmiki se štejejo od ﬁnalnega sloja fasade stavb. V
primerih nadstreškov in v primerih napuščev, ki so večji od
optimalnih po tem odloku (70 cm horizontalne projekcije
pri vzdolžnem ter 50 cm horizontalne projekcije pri čelnem
napušču), se štejejo odmiki od napuščev – od ﬁnalne konstrukcije brez žleba.
V podnaslovu Primarni, sekundarni del GE se za zadnjim stavkom doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi:
"Skladiščni prostori za živinska gnojila, kot so gnojišča, gnojnične jame, vodotesne lagune ali drugi vodotesni zbiralniki,
se lahko gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji, ki jih
določata pravni akt s tega področja ter Pravilnik. Poleg tega
je pri gradnji potrebno upoštevati še naslednja merila:
– gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke so lahko
locirane le v sekundarnem delu GE ali v območju notranjega
dvorišča; pri tem mora biti zagotovljen minimalni odmik 8 m
od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni parceli, če z manjšim odmikom lastnik sosednje GE eksplicitno ne soglaša;
– zgornji rob konstrukcij naj bo praviloma v nivoju terena
ali notranjega dvorišča, izjemoma pa lahko sega največ 1,5
m nad njima, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev,
ograje z lesenimi plotovi ipd.)."
V sklopu Vhodi, uvozi se drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi: "Vhodi v druge gospodarske in pomožne stavbe
iz najpomembnejših javnih prostorov niso dovoljeni, na glavni
fasadi osnovnega kubusa glavne stavbe pa so lahko uvozi
široki največ 1,2 m."
Sklop Gospodarska stavba se v celoti spremeni tako, da
se glasi: "Stavba, ki je namenjena gospodarskim dejavnostim
na GE; Osnovni volumen naj bo optimalno širok do 10 m,
vendar ne več kot 22 m. Razmerje med širino in dolžino je
lahko med 2:3 in 1:3. Pri stavbah, ki so ožje od 6,0 m, je lahko
to razmerje med 1:1 in 1:3. Streha naj se oblikuje v skladu z
merili oblikovanja klasične dvokapne strehe z naklonom od
2o do 45o praviloma brez strešnih izzidkov ter ﬁčar.
Če ni opredeljeno drugače, je lahko v merilu glavnega
dvorišča gospodarska stavba le pritlična. V primeru, ko je
gospodarska stavba umeščena v poševno zemljišče tako, da
ima lahko vhoda iz nivoja raščenega zemljišča v obe etaži in
ko hkrati višino slemena, ki ne presega interpolacijske linije
merodajnih stavb v okolici ter je zagotovljena integracija stavbe v homogenost naselbinskega telesa oziroma v krajino, je
lahko visoka tudi P+1. V tem primeru mora imeti na strani
proti odprtemu prostoru oblikovan pomožni kubus – v skladu
z določbo 3. alineje 1. odstavka sklopa stavba (pomožni
kubusi) tega člena.
Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, je lahko
več osnovnih kubusov gospodarskih stavb zaporedno povezanih pod pogojem, da imajo enako širino oziroma se pri
izteku v polja zožujejo. Cezura med kubusi mora biti najmanj
1/3 širine najožjega prekinjenega kubusa. Takšne cezure
naj imajo načeloma ravno streho. Širina osnovnega kubusa
gospodarske stavbe je lahko največ 22 m, z delno ali v celoti
ravno streho pa lahko tudi širše. Posamezni osnovni kubus
gospodarske stavbe je lahko v razmerju tlorisnih stranic do
1:3. Streha je lahko v teh primerih le tipa klasična dvokapnica ali ravna streha. Pomožni kubusi gospodarskih stavb
z ravnimi strehami so lahko, vključno z najvišjim robom, do
višine kapi klasične dvokapne strehe ali pa so nižji za 1,0
m. Višine slemen in višine kapi streh so lahko v takšnem
nizu le enake ali pa se lahko le znižujejo od notranjosti naselja proti meji. Na GE – kmetijah so lahko osnovni kubusi
gospodarskih stavb visoki tudi P+1, vendar ob upoštevanju
naslednjih meril, da:
– ležijo v primarnem delu GE (torej ne v neposrednem
območju meje naselja),
– nimajo nobene od fasad višje od tiste na notranjem
dvorišču za več kot 1 m,
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– je višina, merjena od kote dvorišča do kote kapi, največ 7 m,
– sleme ne sme presegati interpolacijske linije okoliških
merodajnih objektov v naselju za več kot 2 m.
Deli tovrstnih stavb, ki se zaradi speciﬁčnosti umeščanja
v naravno okolje na robovih vasi delno ali v celoti organizirajo
kot krajinsko stavbarske oziroma arhitekturne instalacije, se
lahko, upoštevajoč zgornja določila, oblikujejo tudi v skladu z merili oblikovanja paviljonske zgradbe – tistimi, ki se
tičejo umestitve v kulturno krajino pretežno nepozidanega
prostora.
Kozolec je po tem dokumentu posebna oblika gospodarske stavbe, za katero, poleg navedenih, veljajo tudi naslednja merila: lahko je le v celoti lesen, z eventualno armiranobetonskimi temelji, posamični redi se ne štejejo v
opredeljene dolžine in tlorisna razmerja, temveč le pokriti del
med dvema redoma. Pri nadomestnih kozolcih, razširitvah ali
novogradnjah je kozolec praviloma lahko širok največ do 6 m
oziroma se ohranijo proporci in dimenzije ter etnološke prvine
značilnega dolenjskega kozolca. Streha kozolca je lahko le
tipa simetrična dvokapnica, pri čemer je pri iztegnjenem kozolcu lahko tudi asimetrična, s tem da je sleme strehe v osi
daljšega reda. Zgoraj opisani kriteriji ne veljajo za prestavitve
obstoječih kozolcev, kjer se obstoječi kozolec prestavi na
novo lokacijo v grajenem območju kmetije oziroma v pogojno
zazidljivem območju kmetije.
Gospodarska stavba se lahko gradi tudi kot manj zahteven objekt po Pravilniku. Če je nameravana gradnja v skladu
z velikostjo, obliko, namembnostjo ter drugimi merili gospodarske stavbe in GE, v katero se umešča, potem se lahko
postopkovno realizira tudi po merilih enostavnega objekta, ki
jih določa Pravilnik, in sicer v naslednjih primerih:
k obstoječi gospodarski stavbi se lahko dogradi novi
del ali pa se kot samostojne gospodarske stavbe lahko gradijo le pomožni kmetijsko gospodarski objekti, kot jih določa
Pravilnik."
V sklopu Hiša na podeželju se besedilo v podnaslovu
Namembnost v celoti spremeni tako, da se glasi:
"Stavba, ki je namenjena predvsem bivanju družine
ali enemu gospodinjstvu, ene ali več generacij v vaškem
okolju."
V sklopu Hiša na podeželju se v podnaslovu Oblikovanje
v prvem stavku za besedo "kubus" črta beseda "stavbe".
Sklop Pomožna stavba se v celoti spremeni tako, da se
glasi: "Pomožna stavba zagotavlja le pokriti oziroma notranji
prostor pomožnim ali drugim dejavnostim GE. Mednje spadajo vse obstoječe stavbe na predmetni GE, ki niso glavne
stavbe, gospodarske ali kako drugače v tem odloku opredeljene stavbe (pergole, vse vrste lop ipd.). Pomožna stavba sooblikuje prostorski odnos do sosednjih GE ali tudi do
naravnega prostora. V tem primeru sooblikuje vizualno mejo
naselja. Pomožna stavba naj bo tako po namenu, oblikovanju
in vlogi v prostoru podrejena glavni stavbi.
Pomožna stavba je lahko le pritlična z višino kapi in višino slemena na isti ali nižji absolutni višinski koti kot koti istega
elementa glavne stavbe. Vhod ali uvoz ima lahko izključno iz
notranjega dvorišča. Od glavne stavbe mora biti odmaknjena
najmanj 3 m oziroma v skladu s Pravilnikom.
Če ni zagotovljena polna izkoriščenost glavnih in gospodarskih stavb GE v skladu z njihovim namenom, v pomožnih stavbah ni dovoljeno organizirati opravljanja dejavnosti.
Streha je lahko oblikovana kot ravna streha ali kot klasična
streha, pri čemer ima lahko le naklon strehe in barvo kritine
glavne stavbe, če sta ta elementa usklajena z merili tega
odloka. Pri klasični strehi naj bo orientacija pomožne stavbe
enaka kot pri glavni stavbi. Pomožnih stavb ni dovoljeno
graditi med najpomembnejšim javnim prostorom in glavno
fasado. Možno jo je graditi le v primerih, ko je to posebej
opredeljeno s primarno in sekundarno gradbeno linijo. Ob
druge javne prostore se umešča v skladu z merili umeščanja
glavne stavbe, s tem da je vhod v pomožno stavbo praviloma
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iz (notranjega) dvorišča. Pomožna stavba mora poleg tega
zadostovati tudi merilom stavb oziroma pokritih prostorov
enostavnega objekta po Pravilniku. Zato se lahko postopkovno tudi gradi v skladu s tem Pravilnikom, če je skladna z
merili tipa GE."
V sklopu Plinski rezervoarji se naslov sklopa "Plinski
rezervoarji" nadomesti z besedo "Rezervoar za utekočinjeni
plin ali nafto" in se v celoti spremeni tako, da se glasi: "Individualni rezervoarji se, ob upoštevanju predpisanih varnostnih
kriterijev, umeščajo:
znotraj naselij, če niso v celoti vkopane, v skladu z merili
umeščanja pomožnih stavb,
izven naselij, na zunanjih mejah naselij, v območjih
varovanja naravne in kulturne dediščine, na vinogradniški
GE in GE ISH ter na nagnjenih terenih z nagibom nad 10%
(merjeno na nasprotnih mejah) pa naj bodo vsaj s treh strani
(v tlorisni projekciji) v celotni višini vkopane v zemljo,
umeščajo se lahko le na GE, na katerih se predmetno
gorivo uporablja."
V sklopu Pomožni kubusi se za zadnjim odstavkom
doda nov odstavek, ki se glasi: "Pomožni kubus, ki odgovarja
zgoraj navedenim merilom, se lahko gradi le kot enostavni
objekt – objekt za lastne potrebe po Pravilniku (5. člen)."
V sklopu Trška hiša se v podnaslovu Namen besedilo
spremeni tako, da se glasi: "Pritličje je lahko namenjeno
le terciarnim in kvartarnim dejavnostim, višje etaže pa tudi
bivanju. Svetla višina pritličja naj bo tako med 2,8 in 4,0 m.
Izjemoma se lahko pritličje uporablja tudi v stanovanjske
namene, vendar pa naj bo konstrukcijsko in konceptualno
prilagojeno javnemu prostoru za terciarne in kvartarne dejavnosti. Tako naj bo svetla višina višja od 2,8 m, glavni vhod za
pešce pa naj bo organiziran iz najpomembnejšega javnega
prostora. Najpomembnejši program javnega značaja na GE
naj bo organiziran v takšnem pritličju trške hiše."
7. člen
V 14. členu se drugi odstavek dopolni:
»Na celotnem območju urejanja s tem odlokom je dovoljena gradnja vseh vrst gospodarske komunalne infrastrukture na gradbenih parcelah ter kmetijskih in gozdnih zemljiščih
v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti na področju
urejanja prostora ter graditve objektov in drugih meterialnih
zakonskih, podzakonskih in občinskih aktov.«
8. člen
V 16. členu se med drugim in tretjim odstavkom doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne
telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije
usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje
ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v
prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši
vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih
je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v
njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);
– če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne
telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;
– na zavarovana območja narave, razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objektov in naprav mobilne
telefonije ne postavlja, na območja, predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih območjih naj se posega le izjemoma in na način,
ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo
ta status;
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– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja
in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi
postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim
danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten);
– praviloma se lokacija postavitve antenskih stebrov
predvidi na osnovi predhodnih tehničnih elaboratov v variantah z obrazložitvijo največje družbene sprejemljivosti (pojem največje družbene sprejemljivosti pomeni razmerje med
gospodarskim učinkom pokritosti s signalom iz objektov in
naprav mobilnih telekomunikacij, projektiranimi v skladu s
tehničnimi normativi v razmerju do pobud organiziranih javnosti).«
9. člen
Na koncu 18. člena se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot,
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev (izven mestnega jedra) in primestna središča 2001/1
(ZRSVN, OE Novo mesto, september 2002) in varstvene
usmeritve na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, navedene v Naravovarstvenih smernicah
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev
za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča
in zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZRSVN,
OE Novo mesto, september 2004), ki so priloga temu odloku
in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto".
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Na registriranih vodotokih državnega in/ali lokalnega
pomena so dovoljeni vsi posegi v skladu z materialnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, če so namenjeni vzpostavljanju kvalitetnejše gospodarske ter komunalne infrastrukture
in/ali družbeno sprejemljivih rekreacijskih površin v obliki
novogradenj, rekonstrukcij ali vzdrževalnih del na obstoječih
vodnih objektih.
V skladu z materialnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti so v priobalnem pasu vodotokov možni posegi v prostor
na območjih historične priobalne poselitve; npr. v območju
Vavte vasi, v območju Brusnic ter v območjih razpršenih objektov mlinov, žag in podobno.
Predhodne smernice, mnenja in soglasja za vse posege
na vodotokih in v priobalnih zemljiščih, naštetih v prejšnjih
dveh odstavkih, izda pristojna agencija v sklopu Ministrstva
za okolje in prostor RS.«
10. člen
V 19. členu se v podnaslovu Notranja organizacija, tipi
stavb besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Na GE so lahko nameščeni le naslednji tipi stavb:
– praviloma, vendar neobvezno, le ena glavna stavba
tipa hiša na podeželju,
– gospodarske stavbe ter
– pomožni objekti na grajenem območju kmetije in na
pogojno zazidljivem območju kmetije v skladu s Pravilnikom.
Oblika, velikost in število stavb morajo biti med drugim
usklajeni z merili oblikovanja notranjega dvorišča GE. Velikostni red GE je 1000 do 3000 m2. Pri družinskih kmetijah je
lahko takšna GE oziroma grajeno območje kmetije tudi večje.
Glavna stavba je lahko postavljena le v primarni del GE ob
najpomembnejši javni prostor tako, da ga sooblikuje.
Odmik od parcelne meje s sosednjo GE naj bo minimalen. Stavbe so lahko locirane tik ob parcelni meji (z minimalnim odmikom širine napušča), če se izvede stik sosednjih

Stran

4942 /

Št.

49 / 18. 5. 2005

stavb na meji ali pa so od nje odmaknjene 3 m ali več. V zadnjem primeru se šteje, da v danem prostorskem kontekstu
strnjenih naselij ne gre za motenje posesti sosednje GE.
Odmiki pomožnih stavb oziroma enostavnih objektov
naj bodo povzeti po Pravilniku."
V podnaslovu Višine stavb se v drugem stavku drugega
odstavka za besedo "največ" beseda "1,00 m" nadomesti z
besedo "1,20 m".
11. člen
V 20. členu se v drugem podnaslovu Notranja organizacija, tipi stavb besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Na GE se lahko umeščajo le naslednji tipi stavb:
– praviloma, vendar neobvezno, le ena glavna stavba
tipa hiša na podeželju ali trška hiša
– gospodarske stavbe ter
– pomožni objekti na grajenem območju kmetije in na
pogojno zazidljivem območju kmetije v skladu s Pravilnikom.
Oblika, velikost in število stavb na GE mora biti med
drugim usklajeno z merili oblikovanja notranjega dvorišča
GE. Stavbe so lahko locirane le okoli (v primeru UO s podoznako »o«) oziroma vzdolž (v primeru UO s podoznako
»v«) notranjega dvorišča. Velikostni red GE je med 1000 in
3000 m2. Pri družinskih kmetijah je lahko takšna GE oziroma
grajeno območje kmetije tudi večje. Pri tem je lahko glavna
stavba locirana le ob najpomembnejši javni prostor tako, da
ga sooblikuje.
Stavbe na GE vzdolžne domačije na robu naselja (prva
podoznaka »v«), razen glavne stavbe, so lahko orientirane
le vzdolž plastnic v eni ali dveh vrstah vzdolž zgoraj opredeljenega notranjega dvorišča."
12. člen
V 21. členu se v podnaslovu Notranja organizacija, tipi
stavb besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Na GE so lahko nameščeni le naslednji tipi stavb:
– praviloma, vendar neobvezno, le ena glavna stavba
tipa hiša na podeželju,
– gospodarske stavbe ter
– pomožni objekti na grajenem območju kmetije in na pogojno zazidljivem območju kmetije v skladu s Pravilnikom.
Stavbe so lahko locirane le okoli (podoznaka »o«) oziroma vzdolž (podoznaka »v)« notranjega dvorišča. Pri tem je
lahko glavna stavba načeloma locirana ob najpomembnejši
javni prostor tako, da ga sooblikuje. Izven zunanjih gradbenih
linij obodnih stavb GE naj bodo opredeljene funkcionalne
zelene površine.
Na zemljiščih GE z nagibom več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne, zunanje utrjene površine, široke praviloma do 6
m, vendar največ do 8,0 m."
V podnaslovu Zelene površine, vegetacija, ograje se v
zadnjem stavku za besedo "največ" beseda "1 m" nadomesti
z besedo "1,20 m".
13. člen
V 25. členu se v prvem stavku za besedo »prostora«
črta pika ter doda besedilo »in Pravilniku ter Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 74/00, 6/05) ".
14. člen
V 26. členu se v podnaslovu Namembnost in značaj v
prvem stavku prvega odstavka za besedo "namenjena" doda
beseda "le".
V podnaslovu Pomožna stavba pa se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Na GE se lahko gradijo pomožni
objekti v skladu s Pravilnikom."
V podnaslovu Hb-GE ISH-hiše na podeželju se besedilo
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: "GE ima lahko
le eno, glavno stavbo tipa hiša na podeželju in pomožne ob-

Uradni list Republike Slovenije
jekte v skladu s Pravilnikom, če pa gre za obstoječo kmetijo,
tudi eno gospodarsko stavbo ter pomožne stavbe v skladu s
Pravilnikom. Prostor GE je sicer namenjen bivanju v vaškem
okolju."
15. člen
29. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»K – območja kmetijskih zemljišč
Površine so namenjene pridelovalnim dejavnostim v
kmetijstvu. Ob tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto krajine. Površine se urejajo v skladu z veljavno zakonodajo
s tega področja in v skladu s pogoji Pravilnika.
Poleg navedenega je na območje kmetijskih zemljišč
dopustna še nadomestna gradnja, rekonstrukcije in novogradnje obstoječih objektov in naprav:
– objektov in naprav gospodarske infrastrukture, kmetijsko-gozdarskih objektov, začasnih objektov, vadbenih objektov ter urbane opreme v skladu s pogoji Pravilnika ter
– izkop in odvažanje raščene zemljine ob pogoju humusiranja novonastale zgornje plasti ter nasipavanje rodovitne zemljine v skladu s Pravilnikom o obremenjevanju tal
z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03) ter s Pravilnikom.
Zadnji odstavek se v celoti črta.«
16. člen
Prvi stavek 35. člena (ki govori o pogojih gradnje v UE
z oznako R- posebne prostorske ureditve) se zamenja z
naslednjim:
»V UO z oznako Rr so do sprejetja LN dovoljeni posegi, ki so usklajeni z obstoječo rabo prostora in izboljšanjem
pogojev funkcioniranja obstoječih GE (kmetijska dejavnost,
urejanje obstoječega gozda, ureditve parkirnih površin, infrastrukturni objekti in naprave v skladu s programsko zasnovo, postavitev začasnih objektov v skladu s Pravilnikom
in podobno).
17. člen
33. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
"O – GE gospodarske stavbe
Prostor je namenjen le umestitvi stavbe tipa gospodarska stavba s pripadajočimi funkcionalnimi površinami ali
enostavnega objekta vrste pomožni kmetijsko-gospodarski
objekti po Pravilniku. Stavba v tem primeru ne sme imeti izzidkov, je lahko široka največ 8,0 m in ima streho oblikovano
kot klasična dvokapna streha. Namenjena je lahko le primarni dejavnosti. Na GE z oznako Ok je dovoljena le gradnja
gospodarske stavbe – kozolca, ki je opredeljen v petem
odstavku sklopa gospodarska stavba 12. člena tega odloka.
Če ustreza merilom kmetijsko-gozdarskega objekta, se lahko
gradi kot enostavni objekt v skladu s Pravilnikom."
18. člen
Na koncu 36. člena se v podnaslovu Sn-GE ŠRP- v
parku doda nov odstavek, ki se glasi: "Če objekti po namenu,
konstrukcijskih in drugih značilnostih odgovarjajo merilom
enostavnega objekta, se lahko gradijo v skladu s Pravilnikom."
19. člen
37. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»T – Trška GE
Namen, značaj
Tip te GE je paleta razvitih oblik avtohtonih domačij v
središčnih vaseh in trgih. Namenjena je lahko le terciarnim
in kvartarnim dejavnostim ter bivanju.
GE so praviloma velike od okoli 600 m2 v strnjenih naseljih, v nizih pa do 3.000 m2 v novo – oblikovanih središčih.
GE ni dovoljeno združevati ali deliti, razen v primerih GE
javne stavbe ali posebne javne stavbe.
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GE trške hiše (h)
Notranja organizacija prostora
Na GE trške hiše se ob najpomembnejšem javnem
prostoru, na katerega meji GE, oblikuje stavba tipa trška hiša
– tako, da je z vzdolžno glavno fasado postavljena na obstoječo gradbeno linijo. Hkrati se glavna stavba lahko umesti v
prostor le po principu strnjene gradnje. Tega kriterija ni potrebno upoštevati le v primerih, ko je obstoječi izvorni urbani
vzorec organiziran drugače, vendar pa mora biti tudi druga
stavbna struktura GE postavljena na gradbeno linijo. Stavbna
struktura na GE se organizira in tudi oblikuje okoli notranjega
dvorišča. Poleg trških hiš so dovoljene največ ena gospodarska stavba in pomožne stavbe v skladu s Pravilnikom. Kapi
ali slemena drugih stavb na GE ne smejo presegati višinske
kote kapi in slemena najnižje trške stavbe.
Prostor med gradbeno linijo in javnimi prometnimi površinami je lahko oblikovan le kot pretežno oblikovan javni ali
poljavni prostor brez ﬁzičnih ovir, prilagojen merilu pešcev.
Ostale stavbe GE imajo lahko le streho z istim naklonom in
kritino kot trška hiša, do največ 30% teh streh pa je lahko
oblikovanih tudi kot ravne strehe.
Silosi
Nepokriti koritasti silosi, stolpni silosi kot samostojni objekti izven dvorišča, načeloma tudi izven gospodarske stavbe
ali stolpni silosi višji od gospodarskih stavb, niso dovoljeni.
Koritasti silos je lahko le s celotno površino v sklopu gospodarske stavbe, pri čemer mora biti vsaj v smeri proti najpomembnejšemu javnemu prostoru postavljena polna stena."
20. člen
39. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»V – vinogradniška GE
Vg – Vinogradniška enota z dopolnilno gostinsko ponudbo – vinotoč;
Vv – Vinogradniška enota posebnega merila in
Vz – GE Zidanice na stavbnem zemljišču.
Vinogradniška gradbena enota je sklop kmetijskih površin in morebitnih stavbnih zemljišč v skupnem lastništvu z
zasajenim vinogradom in/ali sadovnjakom v območju, ki je v
graﬁčnem delu tega odloka opredeljeno kot vinogradniško območje. Vinogradniško območje je posebna avtohtona oblika
kmetijske rabe in poselitve, kjer je po tem odloku dovoljena
gradnja gospodarskih objektov – zidanic, drugih objektov na
gradbenih parcelah po splošnih določilih tega odloka in vseh
vrst objektov in naprav komunalne infrastrukture po splošnih
določilih tega odloka. Vinogradništvo ima na vinogradniški
GE prednost pred sadjarstvom in gradnjo objektov tako, da
zasaditev sadnega drevja in gradnja objektov bistveno ne
vpliva na poslabšanje dolgoročnih kvalitetnih pogojev vinogradniške pridelave na GE in na sosednjih zemljiščih. Vinogradništvo, sadjarstvo in gradnja objektov in naprav naj se v
vinogradniškem območju sinergijsko dopolnjujejo.
Investitor in/ali investitorji zidanice morajo izkazati minimalne zasajene površine z vinsko trto in/ali sadnim drevjem,
in sicer:
a) na območju najboljših kmetijskih zemljišč:
20 arov za vinograd z žlahtno vinsko trto ali
50 arov za intenzivni ali travniški sadovnjak;
(v primeru matematičnih interpolacij je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin, zasajenih z vinogradom; primer 1:
pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih minimalno 10 arov vinograda (50%) in 25 arov
intenzivnega ali travniškega sadovnjaka (50%); primer 2: pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih 15 arov (75%) in 12,5 ara zasajenih z intenzivnim
ali travniškim sadovnjakom (25%);
b) na območju drugih kmetijskih zemljišč:
10 arov za vinograd z žlahtno vinsko trto ali
50 arov za intenzivni ali travniški sadovnjak
(v primeru matematičnih interpolacij je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin, zasajenih z vinogradom; primer
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1: pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom zasajeno minimalno 5 arov vinograda (50%) in 25 arov
intenzivnega ali travniškega sadovnjaka (50%); primer 2:
pogoji za gradnjo zidanice so zadovoljeni, če je z vinogradom
zasajenih 6 arov (60%) in 20 arov zasajenih z intenzivnim ali
travniškim sadovnjakom (40%).
Za opredelitev posamezne GE se lahko štejejo le površine, ki so v enem obdelovalnem kosu (lahko z več parcelnimi številkami). Izjemoma se lahko štejejo tudi druge primerne
površine, ki ležijo na območju istega vinorodno geografskega
predela (vinorodne gorice).
V vinogradniških območjih je mogoče z novo parcelacijo
deliti večje parcele, na katerih stojijo zidanice, v manjše le
pod pogojem, da nova parcela, na kateri stoji zidanica, ni
manjša od 20 arov na najboljših kmetijskih zemljiščih in 10
arov na drugih kmetijskih zemljiščih. Izjema je lahko le opredelitev javnih površin in stavbišč. Parcelacija (oblika parcele
in dostop do javnih poti) mora slediti uveljavljenemu vzorcu
parcelacije v okoliškem prostoru. Vpis nove parcele brez lastnega ali pogodbenega dostopa do javne poti ni dovoljen.
Na vinogradniških GE so dovoljene gradnje nadomestnih zidanic, rekonstrukcije in razširitve obstoječe zidanice v
skladu s tem členom odloka tudi na zemljiščih, ki ne izkazujejo zgoraj navedenih minimalnih zasajenih površin z vinsko
trto in/ali sadnim drevjem.
Lokacija zidanice na GE, organizacija prostora
Na vinogradniški GE, ki je v prostorskih planih opredeljeno kot območje kmetijskih zemljišč, je mogoče graditi (ali
spremeniti) stavbo tipa zidanica v skladu s spodaj navedenimi merili in naslednje objekte in naprave:
– v celoti vkopan vodnjak s čistilnim sistemom in greznica;
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto po
8. členu Pravilnika. Slednji se lahko gradijo le v funkcionalnem prostoru zidanice v skladu z merili v poglavju Plinski
rezervoarji v 12. členu.
Zidanico je mogoče graditi le v območju javne dostopne poti – v gradbeni liniji zidanice na sosednji GE oziroma
z največjim odmikom osnovnega volumna zidanice od osi
javne poti do 10 m. Pri tem je potrebno zagotoviti minimalni
razmik trikratne širine zidanice med sosednjimi zidanicami,
pri čemer so odmiki lahko tudi manjši, če to pogojuje oblika parcelacije ali neugoden relief terena. Projektant mora
zmanjšanje zgoraj opisanih odmikov v projektni dokumentaciji posebej obrazložiti. Minimalen odmik kapi zidanice od
sosednje parcele je lahko 1,5 m; v primeru soglasja mejaša
je odmik lahko tudi manjši.
GE se ureja tudi v skladu z naslednjimi merili:
– zagotovljeno mora imeti vsaj eno parkirno mesto za
gospodarsko vozilo (traktor s prikolico, kamionet ipd.);
– odprti useki in nasipi ne smejo biti višji od 3 m, novi
in povečani oporni zidovi pa so lahko obdelani le kot škarpe
iz lokalnega apnenca s poglobljenimi fugami z dovoljenimi
kombinacijami z betonom, opeko in lesom, visoke do 2,5 m,
pri čemer se lahko oporni zidovi na kmetijskih površinah na
osnovi ZGO izvajajo le na osnovi gradbenega dovoljenja;
– namestitve kažipotov in panojev za informativne in
promocijske vsebine so dovoljene v skladu s celostno podobo vinske ceste ali vinske gorice; svetlobni panoji na zidanicah niso dovoljeni, razen na zidanicah z javnim značajem
(vinotoči), kjer so dovoljeni v maksimalni površini 0,5 m2 v
višini do 3 m od kote terena ob zidanici v smeri javne poti.
Urbanistično stavbarsko oblikovanje:
Zidanica je gospodarski objekt za pridelavo in shranjevanje vina in na osnovi grozdja izdelanih produktov ter drugih
kmetijskih pridelkov, predvsem sadja. V zidanici se shranjuje
tudi kmetijsko orodje in mehanizacijo ter zagotavlja sodobne
delovne pogoje za vinogradništvo, ki vključujejo organizacijo
prostorov za umik pred neugodnimi vremenskimi pogoji ter
za higieno in počitek. Sodobna zidanica se po potrebi investitorja priključi na vse vrste energetskih, komunalnih in teleko-
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munikacijskih objektov in naprav, pri čemer se upošteva tudi
obvezno priključevanje na komunalne objekte in naprave, če
tako določajo drugi občinski predpisi (npr. priključevanje na
vodovod, kanalizacijsko omrežje ipd.).
Nad kletno etažo zidanice je dovoljeno urediti prostore za občasno bivanje z za ta namen potrebnimi prostori.
V zidanici kot gospodarskem objektu z možnostjo ureditve
prostorov za občasno bivanje ni dovoljeno uveljavljati stalnega bivanja.
Zidanica je praviloma delno vkopana stavba, ki se oblikuje po naslednjih načelih oziroma določilih:
– v tlorisu je dimenzij od 3,5 x 5 do 6 x 8 m (zunanje
dimenzije podstrešnega dela stavbe);
– z vertikalnim gabaritom klet in podstrešje, z največjo
višino kolenčnega zidu podstrešja 1,2 m (izjemoma je lahko
v strmih in izpostavljenih legah, če je osnovni naklon terena
nad 30%, kolenčni zid visok tudi največ 2,4 m ter izvedena
druga medetažna konstrukcija, pri čemer mora biti kap strehe
v višini medetažne konstrukcije ali nižje);
– s streho tipa klasična streha – simetrična dvokapnica
naklona 35 do 45 stopinj; praviloma, vendar neobvezno naj
bo orientirana pravokotno na potek plastnic; na strehi zidanic
so dovoljene ﬁčare na 20% horizontalne projekcije strehe;
ﬁčare v obliki trapeza niso dovoljene;
– v kletnem, v večjem delu obvezno zidanem delu
zidanice se opredeli prostore za predelavo grozdja, vinska
klet in shramba sadja ter ostali prostori, kot so: shramba
orodja, mehanizacije in bio-kemijskih sredstev, enološki
laboratorij in degustacijski prostor, sanitarije in podobno;
del kletne etaže in celotni podstrešni del zidanice je lahko
v celoti lesen.
Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena na kletni
in podstrešni del, lahko posebej tudi strešni venec. V strmih
in izpostavljenih legah (naklon terena nad 30%) je horizontalna členitev obvezna tudi z gankom ali balkonom po celi
širini in/ali 50% dolžine najbolj izpostavljene fasade. Fasada
podstrešnega dela in predvsem zatrepa naj bo praviloma
lesena, s širokimi deskami, z vertikalno členitvijo površinske
strukture. Kletni del naj ima praviloma grobi omet ali obrizg
v pastelnih barvah zemlje ali avtohtonega apnenca. Balkoni
so na čelni fasadi dovoljeni do globine 1,5 m le preko celotne
širine zidanice in/ali na vzdolžni najmanj 50% dolžine zidanice. Polnila varovalnih ograj balkonov in gankov in opornih
zidov so lahko le lesena v naravni teksturi lesa. Varovalne
ograje nad opornimi zidovi so lahko izdelane tudi v obliki
plotov ali brajd.
Izključno kletni del zidanice je lahko v primeru večjih izkazanih obdelovalnih površin večji, in sicer za 1% za
nadaljnjih 100% izkazanih obdelovalnih površin, pri čemer
veljajo kriteriji za najboljše vinogradniške površine tudi za
druge vinogradniške površine (primer 1: zidanica, ki leži na
prvem vinogradniškem območju in je izkazana obdelovalna
površina 30 arov, je lahko izključno v kletni etaži razširjena za
10 m2; primer 2: zidanica, ki leži na drugem vinogradniškem
območju in je izkazana obdelovalna površina 25 arov, je
lahko izključno v kletni etaži razširjena za 5 m2; prej opisani
povečani del kleti zidanice je lahko le v celoti vkopan ali prizidan tako, da sta vsaj dve stranici prizidka v celoti vkopani
s samo eno glavno fasado. Gradnja prizidkov na vedutno
izpostavljeni čelni del zidanic ni dovoljena.
V primeru, da znašajo obdelovalne površine v strnjenem
kompleksu več kot 40 arov, je dovoljena izvedba dodatnega
objekta po kriterijih za gradnjo zidanice, pri čemer ni potrebno zagotoviti samostojnih priključkov na objekte in naprave
energetske in komunalne infrastrukture. Dodatni objekt po
zgoraj opisanih kriterijih se lahko gradi v skladu z merili
gospodarske stavbe ali kozolca po splošnih določilih tega
odloka, če ne presegajo horizontalnih in vertikalnih gabaritov
za gradnjo zidanice po tem odloku. Za gradnjo dodatnega
objekta na drugih vinogradniških območjih veljajo kriteriji za
gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih.
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Zidanica ima lahko razširitve odprtih ali zaprtih pomožnih kubusov.
Odprti kubusi, ki so vsaj z ene strani navezani na
osnovni objekt zidanice, so lahko izvedeni v dolžini ali širini
do največ 3 m z maksimalno površino 24 m2 (odprti kubusi ob
zidanicah so namenjeni umiku pred neugodnimi vremenskimi
vplivi, kot so dež, sneg ali prekomerna insolacija, opravljanju
pomožnih kletarskih del in prostočasnih dejavnosti, vezanih
na občasno bivanje v zidanici in podobno).
Zaprti pomožni kubus (razširitev zidanice po kriterijih
preseganja osnovnih pogojev za gradnjo zidanic na obdelovalnih površinah nad 20 arov vinograda) mora biti vsaj z dveh
strani delno ali v celoti vkopan v zemljo. Na vidnih fasadah
naj bo po teksturi oblikovan kot glavni objekt ali brunarica,
njegova streha pa je lahko ravna streha ali pokrita z zemljo
ali v obliki podaljška k osnovni strešni ploskvi po celotni dolžini objekta v istem naklonu. V strmih in izpostavljenih legah
(naklon terena nad 30 stopinj) dodatni kubusi, ki posegajo do
¼ dolžine proti najbolj izpostavljeni fasadi, niso dovoljeni. V
slednjem primeru je lahko sleme (lahko asimetrične) strehe
orientirano tudi pravokotno na sleme osnovnega objekta
pod pogojem, da je sleme dodatnega kubusa vsaj 1 m pod
nivojem slemena osnovnega objekta.
Vinotoč
Na vinogradniških GE je mogoče organizirati dodatno
kmetijsko-turistično ponudbo vinotoč, in sicer ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– da se dejavnost opravlja v skladu z 72. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov,
pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96);
– da ima stavba opredeljeno stavbno zemljišče, če se
ne gradi po merilih oblikovanja zidanic po tem odloku;
– je nosilec lastnik najmanj 20 arov vinograda na lokaciji
vinotoča, zasajenega z žlahtno vinsko trto ali proporcionalnih
površin sadovnjaka;
– da predelava grozdja predstavlja osnovno ali dopolnilno dejavnost nosilca/investitorja;
– da se lokacija nahaja na območju vinsko-turistične
ceste ali v ugodni oddaljenosti od kategorizirane občinske
ceste.
Stavbe se oblikuje le v skladu z merili oblikovanja zidanice, če nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča, na
stavbnem zemljišču pa le v skladu z merili oblikovanja zidanic ali hiše na podeželju. V slednjem primeru ima lahko GE
tudi stavbo tipa gospodarska stavba in pomožne stavbe v
skladu s Pravilnikom. Praviloma te stavbe na izpostavljenih
legah in zemljiščih, katerih največji nagib meri več kot 10%
(merjeno med nasprotnima mejama GE), ne smejo biti širše
od 7,0 m. Kjer to omogoča prostorski kontekst (manj izpostavljene naravne terase ali kotanje v bregu), se lahko sklopi
posebnega merila oblikujejo v skladu z merili UO C- Osamela
domačija.
21. člen
41. člen se dopolni in spremeni z naslednjimi posebnimi
merili in pogoji urejanja posameznih UO:
29-(Av)-17: Silosov in vertikalnih cistern ni dovoljeno
graditi. Stavbna struktura je lahko orientirana le v smeri slemena obstoječe stanovanjske hiše.
47-(Tv+1+M)-38: "Status notranjega dvorišča ima lahko
tudi (pol) javni prostor med gradbenimi linijami ob Šmarješki
cesti. Ureditve UE so lahko namenjene, poleg bivanju le dejavnostim kmetijstva in gostinstva, turizma, dopolnilno pa tudi
z drugimi dejavnostmi terciarnega in kvartarnega sektorja."
Na zahodni strani potoka se lahko oblikuje tudi več vrst gospodarskih in bivalnih stavb in ureditev, razvitih iz speciﬁčnih
lokalnih ali avtohtonih oblik.
82-(Hb)-5: Stavbe so lahko široke največ 7 m in visoke
največ P+M. Pomožni kubusi niso dovoljeni.
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78-(Hb)-19: Stavbe so lahko široke največ 7 m in visoke
največ P+M. Pomožni kubusi niso dovoljeni.
95-F-14: Novih stavb ni dovoljeno graditi, zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno povečevati.
106-(F)-2: Stavb ni dovoljeno graditi. Zemljišče obstoječe parc. št. 295 je mogoče uporabljati zgolj kot transportne,
manipulativne površine in površine za skladiščenje lesa. Pri
tem pa je potrebno ohraniti celovitost gozdne mase v merilu
kulturne krajine pri vedutah iz območij Uršnih sel in Travnega
Dola.Tako je dovoljeno izsekati zgolj manjše posamezne dele
predmetnih površin in jih utrditi.
131-(R)-31: Novih stavb, razen legalizacije obstoječih,
na delu veljavnosti tega odloka ni dovoljeno graditi. Obsega
površin obstoječega gozda in gozdne mase ni dovoljeno
zmanjševati.
135-(Hb)-135: Stavbe so lahko široke največ 7 m in
visoke največ P+M. Pomožni kubusi niso dovoljeni.
138-(T+1)-29: Do prekategorizacije hitre ceste Ljubljana–Zagreb v nižjo kategorijo in veljavnosti LN Otočec
je dovoljena le gradnja pomožnih stavb–garaž in parkirnih
mest- pod pogojem, da investitor prevzame tudi vse eventualne stroške odstranitve teh objektov po sprejetju LN in druge
stroške, ki bi s takšnim posegom poslabšali pogoje realizacije
končne rešitve LN. Garaže se lahko oblikujejo le kot stavbe
tipa paviljonska stavba.
138-(R)-37: Dovoljene so tudi dejavnosti v skladu z
merili bivanja v vaškem okolju (12. člen odloka), ki hkrati
ne zahtevajo sprememb zunanjosti stavb ali konstrukcijskih
posegov izven splošnih meril in pogojev urejanja stavbne
strukture.
148-(R)-24: V območju je dovoljena le celovita krajinska, ekološka in tehnično-rudarska sanacija kamnoloma.
V sklopu tega je dovoljena ureditev športno-rekreacijskega
parka vključno s potrebnim manjšim odkopom rudnine. Dovoljena je tudi gradnja minimalnih pomožnih objektov za
spremljevalne programe (garderoba, bife itd.), in sicer v tipu
GE paviljonska zgradba. Poleg ureditve osnovne infrastrukturne opreme (dostopa, parkirnih mest, požarne zaščite,
intervencijskih poti) je dovoljena le še vzpostavitev manjšega
arhitekturnega muzeja na prostem tipa "skansen". V sklopu
tega je dovoljeno postavljanje le avtohtone stavbe iz območja
Gorjancev in bližnje okolice, ki so stare vsaj 100 let.
Črtanje določbe 161-(R)-6.
189 (-T+2+M)-54: Prostor UE se lahko ureja le s projektno dokumentacijo, ki opredeljuje končno rešitev celotne
UE- v enem samem projektu.
191-(Ao)-29: Do sprejetja PRO je lahko razmerje med
pozidanimi in nepozidanimi površinami na GE 60:40 procentov. Do sprejetja PRO se lahko notranje dvorišče in druge
zunanje površine zasedejo s pomožnimi kubusi stavb ne
glede na razmerje njihovih površin do glavnih kubusov.
190- (R) -7: Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljena
je le ureditev manipulativnih prometnih in zunanjih skladiščnih
prostorov za obstoječi program ali pa spremembe v hortikulturne ureditve ali ureditve za potrebe kmetijske proizvodnje- vse
ob ohranitvi izvorne/obstoječe geometrije zemljišča.
191-(R)-81: Prostor UE se lahko ureja le z eno projektno dokumentacijo, ki hkrati opredeljuje končno rešitev
celotne UE- v enem samem projektu po ZGO-1. Prostor naj
bo namenjen predvsem stanovanjski gradnji z eventualnimi
dopolnilnimi terciarnimi programi javnega značaja. Ustroj
morfološke strukture naj upošteva izrazito usmerjenost prostora S-J. V območju obstoječega stika UO s kompleksom
Novoles naj se artikulira izrazita zelena cezura z drevjem
avtohtonih vrst listavcev v gručah. Stavbe so lahko visoke
največ P+1+M. Ob stiku z obstoječo vaško naselbinsko strukturo in obvodnim ambientom Krke največ P+M. V območju,
ki meji proti kompleksu Novoles, pa je lahko visoka P+2+M.
V tem območju so dovoljene tudi manjše proizvodne enote,
ki so združljive z bivalnim okoljem na podeželju. Razmerje
zelenih površin mora biti vsaj 30% GE, na robovih proti ob-
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stoječi vaški strukturi pa vsaj 60% ter proti ambientu Krke
50%. Posegi se opredelijo in izvedejo tudi v sklopu LN.
191-(Hb)-57: V primeru legalizacije obstoječega objekta,
ki stoji ob nastopu veljavnosti odloka, so lahko odmiki od parcelnih meja tudi manjši, če s tem soglašajo prizadeti mejaši.
218-(Sp)-20: Visoko drevesno vegetacijo je potrebno
ohraniti v obsegu površine in gostote drevesne mase.

bino:

22. člen
V celoti se črta 42. člen in nadomesti z naslednjo vse-

"Legalizacije obstoječih objektov:
Za legalizacije veljajo v tem odloku ista merila in pogoji
kot za novogradnje in druge posege v prostor. Izjeme so:
– posebna določila, če so za določene primere opredeljene,
– odmiki stavb od parcelnih meja – ti so lahko manjši od
splošno predpisanih, vendar ne v nasprotju z ZGO-1 oziroma
Pravilnikom,
– razmerje tlorisnih dimenzij stavb, ki so opredeljene v
splošnih merilih in pogojih – ta so lahko manjša, če je omogočeno, da bo s prostorsko rastjo predmetne stavbe v naslednji
razvojni fazi zagotovljena integriranost stavbe v GE in širši
prostor v skladu z merili odloka; prikaz izpolnjevanja tega pogoja z utemeljitvijo mora vsebovati lokacijski del projekta;
– širine stavb,
– zazidana tlorisna površina pomožnih kubusov je lahko
le manjša ali enaka kot zazidana tlorisna površina glavne
stavbe.
Pri legalizaciji po tem odloku se šteje izhodiščno stanje
v naravi na dan uveljavitve tega odloka. V primeru, da PGD
oziroma lokacijska informacija predvideva spremembo katerega od parametrov v drugi, tretji ali četrti alineji, mora biti
rešitev usklajena z ostalimi določili odloka in zgoraj navedene
izjeme ne veljajo."
Obstoječe zidanice:
Obstoječe zidanice, ki so bile zgrajene pred veljavnostjo
odloka vsaj do medetažne konstrukcije nad kletjo in presegajo horizontalne in vertikalne gabarite, določene v tem odloku,
se lahko legalizirajo, če je s sanacijskimi ukrepi zagotovljena
integracija stavbe v dani kulturno krajinski in stavbarski kontekst. Pri tem naj višina stavbe od stropa kleti do kapi glavne
strehe ne presega višine 3,0 m. Projektna dokumentacija
mora vključevati posebna merila sanacije in integracije stavbe v okolje, vključno s podrobnimi strokovnimi utemeljitvami
– tako iz meril prostorskega konteksta kot avtohtonega stavbarstva zidanic v danem vinogradniškem območju. Posebna
merila sanacije in integracije stavbe v okolje naj obsega
vsaj eventualne prilagoditve volumnov in odstranitev v krajini izstopajočih posebnih stavbarskih elementov ter ukrepe
sanacije obstoječega stanja v skladu z določbami 39. člena
odloka, ki določa pogoje za gradnjo objektov in naprav na
vinogradniških območjih. Najmanjša površina vinograda ali
sadovnjaka je praviloma 6 arov.
23. člen
V celoti se črta 43. člen.
24. člen
Kartografski del odloka se spremeni v skladu s tekstualnim delom odloka.
25. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-05-22/2004
Novo mesto, dne 31. marca 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 29. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je župan Občine Prebold
dne 13. 5. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne: predlog občinskega lokacijskega načrta območja P4/6 Cona SOC, ki ga je izdelalo podjetje Atelje
Arkus d.o.o., Perovo 26, Kamnik, pod št. projekta 2/05 z
datumom april 2005.
II
Predlog občinskega lokacijskega načrta območja P4/6
Cona SOC se javno razgrne v prostorih sejne sobe v 1. nadstropju Občine Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold.
III
Javna razgrnitev traja od 27. maja 2005 do 27. junija
2005.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer: v četrtek dne 16. junija 2005 ob 19. uri v
Gasilskem domu Latkova vas.
V
Pisne pripombe k predlogu odloka občinskega lokacijskega načrta območja P4/6 Cona SOC lahko vpišete v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete na Občino
Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold. Obravnavane bodo
le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in
predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.

nije.

VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 350-05/02/2004-04
Prebold, dne 13. maja 2005.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

RADEČE
2005.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radeče za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –- odl. US, 45/94 –- odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 –- odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96
–- odl. US, 44/96 –- odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 –- odl. US, 70/00,51/02 IN 108/03 –- odl. US), 98.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-2759) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 –- popr.)
je Občinski svet občine Radeče na 19. redni seji dne 11. 5.
2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče
za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna
Občine Radeče za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine Radeče.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2004 obsega:
V tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

Proračun leta 2004

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
542.969
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
351.055
70 DAVČNI PRIHODKI
305.950
700 Davki na dohodek in dobiček
248.880
703 Davki na premoženje
27.386
704 Domači davki na blago in storitve
29.684
706 Drugi davki
–
71.
NEDAVČNI PRIHODKI
45.105
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
23.860
711 Takse in pristojbine
2.068
712 Denarne kazni
53
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
311
714 Drugi nedavčni prihodki
18.813
72 KAPITALSKI PRIHODKI
26.469
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
21.159
721 Prihodki od prodaje zalog
3.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
1.810
73.
PREJETE DONACIJE
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
163.945
740 Transferni prihodki iz drugih javno
ﬁnančnih institucij
163.945
II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43)
534.551
40 TEKOČI ODHODKI
109.407
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
47.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.443
402 Izdatki za blago in storitev
53.049
403 Plačila domačih obresti
1.777
409 Rezerve
118
41 TEKOČI TRANSFERI
262.310
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
57.564
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
24.523
413 Drugi tekoči domači transferi
180.223
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
53.409
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
53.409
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
109.425
430 Investicijski transferi
109.425
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
8.418
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

Uradni list Republike Slovenije
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2006.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih
in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽE
(IV.-V.)

–
–
–

–
–
–
–

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX =-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–
–
–
–
5.000
5.000
3.418
– 5.000
– 8.418

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta
2004 znaša 18.395.159,91 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 11.377.641,18 SIT.
4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2004 v višini
5.994.618 SIT se v celoti razporedijo za namen takse za odlaganje odpadkov.
Neporabljena namenska sredstva v skupni višini
5.994.618 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče za leto
2005 za zgoraj navedene namene.
Druga sredstva v višini 1.022.900,73 SIT se vključijo v
proračun Občine Radeče za leto 2005 za dokončanje programov iz leta 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 03200-19/2005-8
Radeče, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta občine Radeče

Na podlagi 111. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 19. redni seji dne 11. maja 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Radeče
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Radeče (Uradni
list RS, št. 62/99) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako,
da glasi:
»Redno sejo sveta skliče župan po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.«
V 8. členu se drugi odstavek popravi tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče
dotedanji župan v dvajsetih dneh po izvolitvi svetnikov, vendar ne pred potekom svojega mandata. Če seja ni sklicana
v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne
komisije, do potrditve mandata novoizvoljenega župana pa
jo vodi najstarejši izvoljeni svetnik.«
2. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku črta besedilo od vejice
naprej.
3. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek.
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.«
3. člen
V 52. členu se črta peti odstavek.
V šestem odstavku se črtajo prve tri besede in se besedilo nadaljuje: »Zapisnik se pošlje …«
4. člen
V 53. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»O delu na seji občinskega sveta se lahko vodijo tudi
avdio-video zapisi.«
5. člen
V 82. členu se v prvem stavku za besedami: Predlog
proračuna občine za naslednje proračunsko leto … vstavijo
besede »in lahko tudi za leto, ki temu sledi …«.
6. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedilo: … kot nov
splošni akt nadomesti z besedilom: »o katerem glasuje občinski svet brez razprave.«
Drugi odstavek se črta.
7. člen
V 97. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki
se glasi:
»O načinu glasovanja odloča svet. Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov
navzočih članov.«
8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 03200-19/2005-9
Radeče, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

2007.

Odlok o priznanjih Občine Radeče

Na podlagi 18. člena Statuta Občina Radeče (Uradni list
RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine
Radeče na 19. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Radeče
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Radeče, pogoje,
postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja
evidence.
2. člen
Občina Radeče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom
in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov ter so pomembni za
razvoj in ugled Občine Radeče.
3. člen
Priznanja Občine Radeče so:
– naziv Častni občan,
– Zlatnik Občine Radeče,
– Srebrnik Občine Radeče,
– Priznanje Ivana Pešca.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Radeče vsako leto odloča
Občinski svet občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
NAZIV ČASTNI OBČAN
5. člen
Občanom Občine Radeče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor državljanom tujih držav, ki imajo
posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so
pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče, lahko
občinski svet podeli naziv Častni občan.
Naziv Častni občan se podeli s posebno uokvirjeno
listino velikosti 30 x 37 cm. V sredini listine zgoraj je odtisnjen
grb Občine Radeče na temno modri podlagi, obe strani listine
sta okrašeni z ornamenti, v spodnjem delu pa je kot podlaga
za napis Častni občan Občine Radeče, ime in priimek prejemnika, besedilo sklepa o podelitvi, datum podelitve in podpis župana, odtisnjen grad in trg Radeč iz topograﬁje Janeza
Vajkarda Valvasorja Slava vojvodine Kranjske.
Vsako leto se lahko podeli en naziv Častni občan.
Če komisija meni, da za podelitev naziva Častni občan
noben predlog ne ustreza, predlaga občinskemu svetu, da
se priznanje ne podeli, lahko pa predlaga podelitev drugega
priznanja ob predhodnem soglasju predlagatelja.

ZLATNIK OBČINE RADEČE

za:

6. člen
Priznanje Zlatnik Občine Radeče podeljuje občinski svet

1. večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje
ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
7. člen
Zlatnik je izdelan v obliki kovanca s premerom 32 mm,
težo 15 gr in čistino zlata 585/000. Kovanec ima na eni strani
reliefni odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni
odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju.
Zlatnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi.
Vsako leto se lahko podelita največ dva zlatnika.
Če komisija meni, da posamezen predlog za podelitev
Zlatnika Občine Radeče ne ustreza, predlaga občinskemu
svetu, da se priznanje ne podeli, lahko pa predlaga podelitev
drugega priznanja po predhodnem soglasju predlagatelja.
SREBRNIK OBČINE RADEČE
8. člen
Priznanje Srebrnik Občine Radeče podeljuje občinski
svet posameznikom, skupinam občanov, društvom:
1. za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih
družbenega življenja,
2. ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
3. ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
9. člen
Srebrnik je izdelan v obliki kovanca s premerom 32 mm,
težo 15 gr in čistino srebra 900/000. Kovanec ima na eni
strani reliefni odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa
reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju.
Srebrnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi.
Vsako leto se lahko podelijo največ tri srebrniki.
Če komisija meni, da posamezen predlog za podelitev
Srebrnika Občine Radeče ne ustreza, predlaga občinskemu
svetu, da se priznanje ne podeli.
PRIZNANJE IVANA PEŠCA
10. člen
Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju
kulture podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam občanov in društvom Priznanje Ivana Pešca.
Vsako leto se lahko podeli eno priznanje.
Priznanje Ivana Pešca je miniatura Plečnikovega spomenika, izdelanega iz kovine v barvi brona. Kipec se podeli
skupaj z listino, na kateri je na levi strani 8 cm širok svetlotemno rdeč pas, ki ponazarja odrsko zaveso. V zgornjem
levem kotu je odtisnjen grb Občine Radeče. V ospredju levo
je upodobljen Plečnikov spomenik. Desno je na beli podlagi
napisano: »Občina Radeče podeljuje priznanje Ivana Pešca,
ime in priimek prejemnika, besedilo sklepa o podelitvi, datum
podelitve in podpis župana.«
POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
11. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Priznanja Občine Radeče se podeljujejo na podlagi razpisa, ki se objavi na oglasnih deskah po krajevnih skupnostih,
pred blagovnico v Radečah in v zgradbi občine. Razpis se
objavi tudi na spletni strani občine. Na kabelski televiziji se
objavi samo obvestilo, kdaj in kje bo razpis objavljen.
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev vseh občinskih priznanj, razen za Priznanje Ivana Pešca, se objavi v
aprilu tistega leta, za katero bo priznanje podeljeno.
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev Priznanja
Ivana Pešca pa se objavi v novembru predhodnega leta, pred
podelitvijo priznanja.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma
predlogi.
13. člen
Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
14. člen
Odpiranje prejetih pobud za priznanja opravi komisija in
o tem vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv pobudnikov,
– določitev vrstnega reda odpiranja pobud,
– seznam pobud, ki niso bile posredovane v skladu z
besedilom javnega razpisa in z določili Odloka o priznanjih
Občine Radeče.
Na tej seji se člani komisije seznanijo tudi z vsebino
pobud in na podlagi tega lahko zaprosijo pobudnike za dopolnitev pobude z dodatnimi podatki.
Komisija lahko pridobi tudi dodatno strokovno mnenje
tako, da zanj zaprosi strokovnjake s posameznih področij, za
katera so bile pobude dane.
15. člen
Nepravočasno prejete pobude komisija v osmih dneh
po končanem razpisu zavrne in o razlogih za zavrnitev pisno
obvesti pobudnika.
16. člen
Na podlagi pridobljenih dodatnih podatkov in mnenj komisija obravnava pobude, glasuje o posameznem predlogu
in sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov ter tako
pripravljen predlog kandidatov za posamezna priznanja posreduje v dokončno potrditev občinskemu svetu.
17. člen
Priznanja po tem odloku so praviloma enkratna, vendar
se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali
od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izročijo praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, razen Priznanja Ivana Pešca, ki se podeli na prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku.
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ŽUPANOVO PRIZNANJE
18. člen
Županovo priznanje podeli župan Občine Radeče posameznikom in skupinam kot aktualen odziv za dosežke in
uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so
pomembni za področje Občine Radeče, vendar ne dosegajo
ravni občinskih priznanj.
Priznanje lahko župan podeli tudi uglednim gostom in
delegacijam.
Priznanje podeli župan ob aktualnem dogodku.
Vrsto priznanja določi župan glede na namen podelitve
priznanja.
19. člen
Pobude za podelitev Županovega priznanja sprejema
župan Občine Radeče brez javnega razpisa. V pisni obliki
jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in
druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne
skupnosti.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
20. člen
Strokovna in administrativna dela, ki se nanašajo na ta
odlok, opravlja občinska uprava Občine Radeče.
Celostno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je na
vpogled pri občinski upravi.
21. člen
Občinska uprava vodi evidenco o podeljenih priznanjih
kronološko z naslednjimi podatki:
– zaporedna številka,
– ime in priimek ali naziv ter osnovni podatki o prejemniku,
– datum in številka sklepa o podelitvi priznanj,
– datum izročitve priznanja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski
svet v proračunu občine.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
priznanjih Občine Radeče (Uradni list RS, št. 69/00) in Odlok
o spremembi odloka o priznanjih Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 65/03).
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03200-19/2005-7
Radeče, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
2008.

Sklep o veljavnosti aktov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Šmartno pri
Litiji na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel
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Splošni pravni akti Občine Litija začasno veljajo in se
uporabljajo tudi za Občino Šmartno pri Litiji do sprejema in
uveljavitve splošnih pravnih aktov Občine Šmartno pri Litiji.
Št. 063-2/2002
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2002.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-65/2004
Šmartno pri Litiji, dne 13. maja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

2009.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1
– UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04), 7. in 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na tretji korespondenčni seji dne 13. 5. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
I
Na zemljišču parc. št. 1550/2, vl. št. 846. k.o. Liberga,
travnik v izmeri 188 m2, k.o. Liberga, ki je javno dobro, se
ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Šmartno pri Litiji.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-65/2004
Šmartno pri Litiji, dne 13. maja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

2010.

TURNIŠČE

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1
– UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04), 7. in 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na tretji korespondenčni seji dne 13. 5. 2005 sprejel

SKLEP
I
Na zemljišču parc. št. 2033/4, vl. št. 858. k.o. Liberga,
cesta v izmeri 21 m2, k.o. Liberga, ki je javno dobro, se ukine
status javnega dobra v splošni rabi.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Šmartno pri Litiji.

2011.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Turnišče za leto 2004

Na podlagi 13. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet
občine Turnišče na 15. redni seji dne 25. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče
za leto 2004, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov
ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali
404.648.223,20 SIT.
Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali
398.417.929,15 SIT.
Presežek prihodkov znaša 6.230.294,05 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna
za leto 2004 v višini 6.230.294,05 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2005.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 6/15-2005
Turnišče, dne 28. aprila 2005.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2004 kot priloga Odloku
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
IV.

PRIHODKI
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki
Skupaj prihodki
ODHODKI
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Skupaj drugi odhodki
Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

134.628.949,98
75.254.032,22
40.000,00
194.725.241,00
404.648.223,20
58.807.538,86
175.892.066,65
4.636.990,00
158.388.333,64
693.000,00
398.417.929,15
6.230.294,05
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16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02,
83/02) je Občinski svet občine Vipava na 21. redni seji dne
7. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava
za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja, ki so
sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so
tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2004 izkazuje:

2012.

Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše
Krajevne skupnosti Turnišče

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski
svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 25. 4. 2005
sprejel

SKLEP
1
Zemljiškoknjižna lastnina bivše Krajevne skupnosti Turnišče, ki se nahaja v zemljiškoknjižnih vložkih 830, katastrska
občina Gomilica, 600, 713 in 823, katastrska občina Nedelica, 793 in 835, katastrska občina Renkovci, in 1343 in 1797,
katastrska občina Turnišče, se prenese na Občino Turnišče.
Kot imetnik pravice uporabe se po teritorialnem načelu knjižijo nove krajevne skupnosti, ustanovljene s Statutom Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in
78/03).
2
Zemljiškoknjižna lastnina bivše Krajevne skupnosti
Turnišče, ki se nahaja v zemljiškoknjižnih vložkih 938 in
3289, katastrska občina Dobrovnik, se prenese na Občino
Turnišče.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 178/05-15/2005
Turnišče, dne 25. aprila 2005.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VIPAVA
2013.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2004

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 21.
člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) ter

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun
ﬁnanciranja

1.038.103.157
993.837.351

Račun ﬁnančnih
terjatev in naložb

-

715.525
217.357

44.265.806

498.168

Proračun vseh enajstih krajevnih skupnosti za leto 2004
je bil realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun
ﬁnanciranja

Račun ﬁnančnih
terjatev in naložb

26.370.992
28.073.306
1.702.314

Presežek sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance
prihodkov in odhodkov v višini 44.265.806 SIT in presežek sredstev na računu ﬁnančnih terjatev in naložb v višini
498.168 SIT se preneseta med prenesena sredstva splošnega sklada.
Presežek odhodkov nad prihodki proračunov krajevnih skupnosti v višini 1.702.314 SIT se krije iz prenesenih
sredstev preteklih let (pri KS Goče, KS Lozice, KS Manče
in KS Vrhpolje se presežek odhodkov nad prihodki krije iz
prenesenih sredstev preteklih let; pri vseh ostalih krajevnih
skupnostih se presežek prihodkov nad odhodki prenese na
osnovi doseženega presežka posamezne krajevne skupnosti
med prenesena sredstva splošnega sklada).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2005
Vipava, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
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VSEBINA

1971.

1972.
1973.

1974.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005

4873

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni
gori
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

4873

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1975.
1976.

1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.

Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2005
Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji
in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Sprememba in dopolnitev sklepa o povračilu potnih
stroškov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku in merilih za izbor in soﬁnanciranje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o ﬁnanciranju in
soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev
v gospodarstvu
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o (so)ﬁnanciranju
temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2005

1993.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih pristaniščih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper
Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Koper
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1995.
1996.

4892

1997.

4892

1998.

4893

1999.

4894
2000.
4894
4895
4895
4896
4896

2001.

1985.
1986.
1987.

1988.

1989.

BREZOVICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Brezovica

2002.
2003.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro
mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni
center Brežice – kare C/III«

4913
4919
4920
4920

4921

KUZMA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Kuzma

4923
4924

MISLINJA

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja

4924

NOVA GORICA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven
mestnega jedra) in predmestna središča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni
prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM
ZMP-2)

PREBOLD

2005.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2004
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta občine Radeče
Odlok o priznanjih Občine Radeče

4924

4932

4939
4946

RADEČE

2007.

4946
4947
4948

ŠMARTNO PRI LITIJI

4899

2008.
2009.
2010.

Sklep o veljavnosti aktov
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

4911

2011.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2004
Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše Krajevne
skupnosti Turnišče

BREŽICE

4913

KUNGOTA

Program priprave občinskega lokacijskega načrta
Gradiška I za območje, ki obsega parc. št. 20/1 in
24 – del, k.o. Gradiška

Sklep o javni razgrnitvi

2006.
4899

4913

KOPER

2004.
4897
4897

4912

NOVO MESTO

OBČINE
1984.

HAJDINA

Dopolnitev Statuta Občine Hajdina
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine
Hajdina

1994.
4873

DIVAČA

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 2004

1991.
1992.
4873

VLADA

Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2005

1990.

4949
4950
4950

TURNIŠČE

4911

2012.

4950
4951
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VIPAVA

2013.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004

16.

Zakon o ratiﬁkaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki
spreminja nadzorni sistem Konvencije (MPKVCP)
Zakon o ratiﬁkaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami
članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil
na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji
(MKPPKZ)
Zakon o ratiﬁkaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med
državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet
pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski
uniji (MPKPPK)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju
vojnih grobišč (BCZUVG)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o
vzajemnem varovanju tajnih podatkov (BSKVTP)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu,
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim
dejanjem (BTUBOK)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o
mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
(BTUMCP)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v
zdravstvu in medicini (BROZM)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in
Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini
(BCSZM)
Uredba o ratiﬁkaciji Sporazuma med Ministrstvom
za ﬁnance Republike Slovenije in Ministrstvom za
energijo Združenih držav Amerike o sodelovanju
pri preprečevanju nezakonitega trgovanja z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
Uredba o ratiﬁkaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu
kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike
Slovenije z Zvezno republiko Nemčijo iz 1988. in
1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta
Uredba o ratiﬁkaciji Sporazuma o sodelovanju med
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varstvo Republike Moldove
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Zakon o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1)
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja
Novi Zakon o varnosti cestnega prometa je sopotnik novega Zakona o prekrških. Oba
zakona sta začela veljati 1. januarja 2005. Uvedba glob za prekrške, kaznovanje za
prekrške po hitrem postopku, nove pristojnosti občinskih ali mestnih redarjev, ki ne bodo
nadzorovali le mirujočega prometa, temveč tudi promet na območjih za pešce, urejali
promet na območjih umirjenega prometa in smeli zahtevati tudi vozniško in prometno
dovoljenje, kakor tudi strožje kazni za kršitev prometnih predpisov, so dovolj tehtni razlogi,
da bo treba poznati določbe novega Zakona o varnosti cestnega prometa.
V uvodnih pojasnilih inšpektorja Generalne policijske uprave obsežno razlagata
posamezne zakonske določbe in še posebej opozarjata na nove zakonske rešitve. Njuna
opozorila, da je na primer obračanje na delu ceste, kjer bi bilo to nevarno, prepovedano, da
je v zakonu natačneje opredeljena prednost v križišču, saj vključuje tudi kolesarske steze in
pasove za avtobusni promet, navodila, kako je treba ravnati ob prometni nesreči, in mnoga
druga bodo vsekakor v pomoč pri razumevanju posameznih zakonskih členov.
Knjigo zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje posameznih členov.
Predpisane kazni pa so objavljene v polkrepkem tisku, kar zagotavlja večjo preglednost
obsežnega zakona.

– 261201 broširana izdaja

4500 SIT z DDV

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
Z ALOŽBA

Žepna izdaja brez uvodnih pojasnil in stvarnega kazala, v velikosti 8×12 cm.
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Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
– 261201 broširana izdaja 4500 SIT z DDV
– 261231 žepna izdaja
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Zakon o dohodnini
(ZDoh-1-UPB1)
Mesec dni po objavi uradnega prečiščenega besedila Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05 z dne 24. februarja 2005) je Založba Uradni list izdala ta zakon
v knjižni obliki. Uvodna pojasnila, ki nam na razumljiv način razlagajo posamezne
zakonske določbe, je pripravila Biserka Ošlaj, univ. dipl. oec., urednica revije DENAR. Besedilo uvodnih pojasnil povzema vsebino člankov, ki so v letu 2004, ko
je Državni zbor Republike Slovenije sprejemal novi Zakon o dohodnini (Uradni list
RS, št. 54/04), izhajali v tej reviji. Posebno pozornost avtorica namenja tudi spremembam in dopolnitvam zakona. S sprejemom prvih dopolnitev so se poslovili
poslanci prejšnjega sklica parlamenta, s sprejemom drugih pa so začeli mandat
poslanci, ki se jim izteče mandat v letu 2008.
Kaj ni in kaj je obdavčeno z dohodnino, kdo je zavezanec za dohodnino, kakšna
so merila za določanje odvisnega pogodbenega razmerja pri zaposlitvi, kako so
obdavčeni dohodki fizične osebe iz premoženja in kako drugi dohodki? Na vsa ta
in druga vprašanja najdemo odgovore v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil, ki
ponujajo tudi lestvico akontacije dohodnine, primerjavo s prej veljavnim zakonom
itd.
Z ALOŽBA

Knjiga formata 14 x 20 cm obsega 232 strani.
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Zakon o dohodnini (ZDoh-1-UPB1)
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